
ΑΝΕΒΗΚΕ ΣΤΟ ΒΑΘΡΟ ΤΩΝ ΝΙΚΗΤΩΝ (3η ΘΕΣΗ), ΣΤΟ
ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΛΕΥΘΕΡΑΣ ΠΑΛΗΣ U23

Νέος άθλος για τον Ασπροπύργιο Πρωταθλητή της Πάλης,
Γιώργο Πιλίδη. Συγχαρητήρια από τον δήµαρχο Ν.Μελετίου!

ΕΡΕΥΝΑΤΗΣ ΠΑΚΟΕ:
Οι καθαρές και οι ακατάλληλες
παραλίες στη ∆υτική Αττική
Νέα διανοµή προϊόντων ΤΕΒΑ από την Κοινωνική
Υπηρεσία του ∆ήµου Φυλής προς 1.237 οικογένειες

ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΗ ΤΕΛΕΤΗ ΛΗΞΗΣ, ΓΙΑ ΤΟ
¨ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ¨ ∆ΗΜΟΥ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ, ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΙΣ 20:00

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚ∆ΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕ∆ΙΟΥ & ΑΤΤΙΚΗΣ

Κ
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ΜΜάάννδδρραα::  
Χολιγουντιανή 

καταδίωξη φορτηγού 
µε λαθραία τσιγάρα
Τρελή καταδίωξη µε 
πυροβολισµούς και

στο Σχιστό

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

ΝΝΕΕΕΕΣΣ  ΘΘΕΕΣΣΕΕΙΙΣΣ  ΕΕΡΡΓΓΑΑΣΣΙΙΑΑΣΣΝΝΕΕΕΕΣΣ  ΘΘΕΕΣΣΕΕΙΙΣΣ  ΕΕΡΡΓΓΑΑΣΣΙΙΑΑΣΣ
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΕΡΓΑΤΕΣ ΜΕΤΑΞΟΤΥΠΙΑΣ,

ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΚΛΑΡΚ (ΜΕ Α∆ΕΙΑ), ΕΡΓΑΤΕΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ, ΦΥΛΑΚΕΣ, 
ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ Ο∆ΗΓΟΙ Ε΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΜΕ ΠΕΙσσεελλ..  1155

ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΙΣ 19:00 ΣΤΟ ∆ΗΜΑΡΧΕΙΟ ΧΑΪ∆ΑΡΙΟΥ 
Σύσκεψη Φορέων Ενάντια στους ΠλειστηριασµούςΣύσκεψη Φορέων Ενάντια στους Πλειστηριασµούς

Αρ. Φύλλου 3451 ∆ευτέρα 11 Ιουνίου 2018 Έτος 24ο email: info@thriassio.gr www.thriassio.gr
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ΣΤΟΝ Π. ΣΚΟΥΡΛΕΤΗ Ο Γ. ΚΑΣΣΑΒΟΣ 
για θέµατα λειτουργίας και χρηµατοδότησης του ∆ήµου Αχαρνών.

Κατατέθηκε  αίτηµα προς το Υπουργείο Εσωτερικών , µε σκοπό την κάλυψη ληξιπρόθεσµων
υποχρεώσεών του δήµου, καθώς και το θέµα της άρσης απαλλοτριώσεων ακινήτων, των

οποίων ο ∆ήµος Αχαρνών δεν δύναται να αξιοποιήσει τη δεδοµένη περίοδο, θέµατα τα οποία
θα δώσουν οικονοµική "ανάσα" στον ∆ήµο Αχαρνών." 

σσεελλ..    22



Θ Ρ Ι Α Σ Ι Ο
ιδιοκτησία:

ΛΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
Εφηµερίδα - Εκδόσεις - Εκτυπώσεις

Εκδότης- ∆ιευθυντής - Αρχισυντάκτης:
Ευάγγελος Λιάκος

Συντάκτες - Συνεργάτες:
Φλώρα Κριεκούκη, Βαγγέλης Νικολακάκης
Αλέξιος Καπελιώτης, Χρήστος Ρούσσος
Nοµικός σύµβουλος: Μιχάλης Κοντίνος

τηλ.: 6977982173

∆ιεύθυνση: Πατριάρχου Γρηγορίου 4 19300
Ασπρόπυργος Αττικής

Τηλ - fax: 210 5571855 Κιν: 6977410968
Συνδροµές Ετήσιες: 20€ 

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ:
ΛΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

Εθνική Τράπεζα
IBAN: GR 6501020000000

20060191531

∆ιεύθυνση τυπογραφείου: θέση Πατριάρχου  Γρηγο-
ρίου 4,  19300 Ασπρόπυργος

Χειρόγραφα δηµοσιευόµενα ή όχι, δεν επιστρέφον-
ται. Υπογεγραµµένα άρθρα δεν εκφράζουν κατ’ ανάγ-

κη τις απόψεις της εφηµερίδας

���������

2-θριάσιο ∆ευτέρα 11 Ιουνίου 2018   

Ασπρόπυργος

Παπαχριστόπουλος Χρήστος Π. 
Περικλέους 1, 2105575600

Ελευσίνα 
ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ 

ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ ∆ΑΡΡΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 
Βενιζέλου Ελευθερίου 79, 2105544246

Μάνδρα
Κληρον όµοι Βασιλείου Ισιδώρα Π.

Στρατηγού Ρόκκα Νικολάου 67, 2105555236

Άνω Λιόσια
Παππού Γεωργία Ι. Λεωφόρος Φυλής 186, 

Άν ω Λιόσια, 2102474995

Αχαρν ές
Κοκολάκης Χαράλαµπος Ε. Αριστοτέλους 86, 

2102468746

Χαιδάρι
ΚΩΝΣΤΑ ΕΛΕΝΗ ΜΑΝΙΚΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΕ 

Καραϊσκάκη 84, Χαϊδάρι, 2105985845

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Αραιές νεφώσεις              

Η θερµοκρασία από 18 έως 27
βαθµούς Κελσίου 

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

2,6,10,14,22,26,30

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Βαρθολοµαίος ,Βαρνάβας

Λουκάς, Λουκία, Λουκίτσα *
Ζαφείριος, Ζαφείρης, Ζαφειρία, Ζαφείρω

Στην Ορθοπαιδική και την Ουρολογική κλινική 
η ευθύνη για τη συνταγογράφηση είχε 
µετακυληθεί άτυπα στους νοσηλευτές – Η άρνησή
τους προκάλεσε την αντίδραση των γιατρών

Σ
κηνικό έντονης αντιπαράθεσης διαµορφώνεται στο
νοσοκοµείο «Θριάσιο» το τελευταίο διάστηµα
µεταξύ γιατρών και νοσηλευτών για το θέµα της

συνταγογράφησης φαρµάκων. Οι διευθυντές του Χειρο-
υργικού τοµέα στέλνουν έγγραφες οχλήσεις προς τους
προϊσταµένους νοσηλευτές ζητώντας τους να παραγ-
γείλουν τα φάρµακα για τους ασθενείς και προειδο-
ποιώντας τους πως «ειδάλλως θέτουν σε κίνδυνο τη λει-
τουργία της κλινικής».
Η συνταγογράφηση φαρµακευτικής αγωγής όλων των
ασθενών, εσωτερικών κι εξωτερικών, αποτελεί κατά τη νοµοθεσία αµιγώς ιατρική πράξη. Ωστόσο, σύµφωνα µε την
πρακτική που ακολουθούνταν στο Θριάσιο, τουλάχιστον στην Ορθοπαιδική και την Ουρολογική κλινική, η ευθύνη για
τη συνταγογράφηση των φαρµάκων για τους ασθενείς είχε µετακυλιθεί άτυπα στους προϊσταµένους κάθε νοσηλευ-
τικού τµήµατος.
Επρόκειτο για µία πρακτική που διευκόλυνε σηµαντικά το ιατρικό προσωπικό το οποίο κουβαλώντας το φορτίο µε το
κλινικό έργο, τις εφηµερίες κλπ, δεν είχε όπως φαίνεται αντιρρήσεις για τη συγκεκριµένη παραχώρηση, παρότι ήταν
σαφές και προφανές ότι συνιστούσε «αλλότρια καθήκοντα» για τους νοσηλευτές.
Η σταθερή και σθεναρή άρνηση των τελευταίων να συνεχίσουν να διαχειρίζονται τα φάρµακα πέραν της αρµοδιότ-
ητας που τους αναλογεί, προκάλεσε την άµεση αντίδραση των γιατρών.
Κι αυτό, παρά την παρέµβαση του διευθυντή Ιατρικής Υπηρεσίας, ο οποίος µε έγγραφο που διένειµε καθόρισε επα-
κριβώς τις αρµοδιότητες κάθε πλευράς: σύµφωνα µε αυτό, οι επικεφαλής Νοσηλευτικής Υπηρεσίας είναι υπεύθυνοι
για τη συνολική διαχείριση και την παραλαβή των φαρµάκων. Την ευθύνη για την εσωτερική συνταγογράφηση και
τη συνεργασία µε το φαρµακείο του νοσοκοµείου την έχουν οι διευθυντές αλλά και οι άλλοι γιατροί κάθε κλινικής,
κατόπιν απόφασης των διευθυντών.

Συνεχίζεται στη σελ. 10

ΣΤΟΝ Π. ΣΚΟΥΡΛΕΤΗ Ο Γ. ΚΑΣΣΑΒΟΣ 
για θέµατα λειτουργίας και χρηµατοδότησης του ∆ήµου Αχαρνών. 

Ο∆ήµαρχος Αχαρνών
κ. Γιάννης Κασσαβός
συναντήθηκε µε τον

Υπουργό Εσωτερικών , Πάνο
Σκουρλέτη την Τετάρτη 6 Ιου-
νίου 2018 για θέµατα λειτο-
υργίας και χρηµατοδότησης
του ∆ήµου Αχαρνών. 
Ο ∆ήµαρχος Αχαρνών κ.

Γιάννης Κασσαβός έθεσε
υπόψιν του κ. Υπουργού
Εσωτερικών, το θέµα των
ληξιπρόθεσµων υποχρ-
εώσεων του ∆ήµου Αχαρνών,
καθώς και το θέµα της άρσης
απαλλοτριώσεων ακινήτων,
των οποίων ο ∆ήµος Αχαρνών
δεν δύναται να αξιοποιήσει τη
δεδοµένη περίοδο. 
Μετά το πέρας της συνάν-

τησης τους µε τον Υπουργό
Εσωτερικών κ. Πάνο Σκο-
υρλέτη ο ∆ήµαρχος Αχαρνών
κ. Γιάννης Κασσαβός δήλωσε: 
"Τα τελευταία χρόνια ο ∆ήµος Αχαρνών καταβάλλει

συστηµατικές προσπάθειες µε σκοπό την Οικονοµική
Εξυγίανση του δήµου. 
Αυτή η προσπάθεια έχει τα χαρακτηριστικά της συνέ-

πειας και της αξιοπιστίας, απέναντι σε υποχρεώσεις του
∆ήµου Αχαρνών, που έχουν δηµιουργηθεί από τον υπε-
ρδανεισµό και τη µη εξόφληση οικονοµικών υποχρ-
εώσεων του δήµου, από παρελθόντα έτη. 
Από τον Σεπτέµβριο του 2014 µέχρι τον Απρίλιο του

2018, ο ∆ήµος Αχαρνών έχει πληρώσει πάνω από 11,5
εκατοµµύρια ευρώ για δόσεις και τόκους δανείων προη-
γούµενων ετών. Ενώ παράλληλα έχει αντιµετωπίσει
κατασχέσεις από ληξιπρόθεσµες οφειλές, οι οποίες
ξεπερνούν τα 3,5 εκατοµµύρια ευρώ, φτάνοντας έτσι την
συνολική καταβολή οφειλών προηγούµενων ετών σε
πάνω από 15 εκατοµµύρια ευρώ. 

Σε αυτό το πλαίσιο καταθέσαµε αίτηµα προς το
Υπουργείο Εσωτερικών για τα περιθώρια χρηµα-
τοδότησης του ∆ήµου Αχαρνών, µε σκοπό την κάλ-
υψη ληξιπρόθεσµων υποχρεώσεών του δήµου,
καθώς και το θέµα της άρσης απαλλοτριώσεων ακι-
νήτων, των οποίων ο ∆ήµος Αχαρνών δεν δύναται
να αξιοποιήσει τη δεδοµένη περίοδο, θέµατα τα
οποία θα δώσουν οικονοµική "ανάσα" στον ∆ήµο
Αχαρνών." 

Στη συνάντηση του ∆ηµάρχου Αχαρνών µε τον Υπο-
υργό Εσωτερικών παραβρέθηκε, ο Σύµβουλος του Υπο-
υργείου Εσωτερικών κ. Μαρίνος Ρουσιάς, ο Γενικός
Γραµµατέας του ∆ήµου Αχαρνών κ. Θανάσης Κατσι-
γιάννης και η Προϊσταµένη της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών
Υπηρεσιών του ∆ήµου Αχαρνών κ. Ειρήνη Λέκκα.

Η συνταγογράφηση «διχάζει» το Θριάσιο νοσοκοµείο
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ΜΜάάννδδρραα::  
Χολιγουντιανή 
καταδίωξη 
φορτηγού µε 
λαθραία τσιγάρα

Γύρω στις 04:50 τα ξηµερώµατα
το περιπολικό του Α.Τ. Μάνδρ-
ας εντόπισε φορτηγάκι –

κλούβα να κινείται ύποπτα στον
παράδροµο της Αττικής Οδού στο Ξηροπήγαδο. Οι αστυνοµικοί έκαναν σήµα στον οδηγό του οχήµατος
να σταµατήσει, ωστόσο, αυτός παραβίασε ερυθρό σηµατοδότη κι άρχισε να κινείται µε µεγάλη ταχύτητα
προς την παλιά Εθνική Οδό. Ακολούθησε καταδίωξη µέχρι τις εργατικές κατοικίες της Μάνδρας, όπου ο
οδηγός του ύποπτου οχήµατος έχασε τον έλεγχο και έπεσε σε ένα χαντάκι. Ωστόσο, κατάφερε να διαφύγει
πεζός µέσα στα χωράφια που υπάρχουν στο σηµείο.

Από την έρευνα της ΕΛ.ΑΣ. προέκυψε πως το φορτηγάκι είχε παραποιηµένες – πλαστές πινακίδες
κυκλοφορίας, ενώ έκρυβε περίπου 75.000 πακέτα µε λαθραία τσιγάρα.

Καταδίωξη µε πυροβολισµούς στο Σχιστό

Τρελή καταδίωξη εκτυλίχθηκε µισή ώρα µετά τις 3 τα ξηµερώµατα της Παρασκευής και στο Σχιστό όταν
αστυνοµικοί έκαναν σήµα σε βανάκι στο Κερατσίνι να σταµατήσει ο οδηγός του για έλεγχο και εκείνος αντί
να υπακούσει ανέπτυξε ταχύτητα και διέφυγε. Ακολούθησε άγριο κυνηγητό από τους αστυνοµικούς οι
οποίοι µάλιστα πυροβόλησαν στον αέρα για εκφοβισµό και στο ύψος της πύλης του Σκαραµαγκά το βανά-
κι ακινητοποιήθηκε.

Τρεις από τους τέσσερις επιβαίνοντες Ροµά κατάφεραν να διαφύγουν, ενώ ο ένας συνελήφθη. Από την
αστυνοµία εξετάζεται αν είναι υπεύθυνοι για τυχόν παράνοµες πράξεις αφού πρόσφατα στην ευρύτερη
περιοχή σηµειώθηκαν ληστείες, από άτοµα που επέβαιναν σε όχηµα όµοιο µε αυτό που ακινητοποιήθηκε.

Οµαλά κύλησε η νέα διανοµή προϊόντων προς
τους δικαιούχους του ΤΕΒΑ, η οποία πραγµα-
τοποιήθηκε από τη ∆ιεύθυνση Κοινωνικής

Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισµού του ∆ήµου Φυλής,
τη ∆ευτέρα 4 Ιουνίου 2018.

Ωστόσο, τα προϊόντα που δεν παρελήφθησαν από
τους δικαιούχους αναδιανεµήθηκαν εκ νέου στους ωφε-
λούµενους, µε τη διανοµή που πραγµατοποιήθηκε την
Πέµπτη 7 Ιουνίου.

Ωφελούµενοι του προγράµµατος ήταν συνολικά 1.237
οικογένειες (2.254 µέλη), οι οποίες, ανάλογα µε τον
αριθµό µελών τους, έλαβαν κατά τη διανοµή και αναδια-
νοµή, ρύζι, τυρί φέτα, γάλα εβαπορέ, γάλα παιδικό, γάλα
σκόνης Α’ και Β’ βρεφικής ηλικίας, βρεφική κρέµα δηµητρ-
ιακών, βρεφική κρέµα ριζάλευρο, αλεύρι, ζάχαρη, ζυµαρ-
ικά, φακές, φασόλια, πελτέ ντοµάτας και πατάτες.

Νέα διανοµή προϊόντων 
ΤΕΒΑ από την Κοινωνική

Υπηρεσία του ∆ήµου Φυλής 
προς 1.237 οικογένειες

Ο
λοκληρώθηκε, για τη φετινή χρονιά, ο πετυχηµένος θεσµός «Λέσχη Ανάγνωσης» που λάµβανε χώρα στο Πνε-
υµατικό Κέντρο του ∆ήµου Ασπροπύργου και ειδικότερα στη ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη. Ο κύκλος έκλεισε µε τον
πολυβραβευµένο Ποιητή και Στιχουργό κ. Μιχάλη Γκανά, ο οποίος χάρισε µια υπέροχη ποιητική βραδιά, στα

µέλη της «Λέσχης Ανάγνωσης» απαγγέλλοντας ποιήµατά του. Αυτό που άγγιξε περισσότερο τους ακροατές, καθώς
αποτυπώνει τον κύκλο των µαχητών της ζωής:  «ΤΑ ΧΕΡΙΑ
Και τι δεν τράβηξαν αυτά τα χεράκια, στα κρύα και στα λιοπύρια, στη φωτιά, στα νερά, στα χώµατα, στα κάτουρα

και στα σκατά. Πέντε χρόνια κατάκοιτη η πεθερά της, αλύχτησε ώσπου να της βγει η ψυχή.
Κοιτάζει πάλι τα χέρια της. Τι θα τα κάνει; Να τα κρύψει κάτω από την ποδιά της να µην τα βλέπει, να τα χώσει στην
περούκα της διπλανής, που κοιµάται µε το κεφάλι γουλί, να τα βάλει στις µάλλινες κάλτσες που της έφερε ο γιος της
µόλις του ‘πε ότι κρυώνει εδώ στο γηροκοµείο που την έριξε η µοίρα της; Τόσα χρόνια δεν γύρισε να τα κοιτάξει και
τώρα δεν µπορεί να πάρει τα µάτια της από πάνω τους. Κι όταν δεν τα κοιτάει ή κάνει πως δεν τα κοιτάει, την κοι-
τάνε αυτά.»
Ο Πρόεδρος του Πνευµατικού Κέντρου κ. Μελέτιος Μπουραντάς ευχαρίστησε τον κ. Μιχάλη Γκανά για την αποδοχή

της πρόσκλησης καθώς και όλα τα µέλη της «Λέσχης Ανάγνωσης» που στηρίζουν το θεσµό. Επίσης, πληροφόρησε
τα µέλη ότι, το ραντεβού τους ανανεώνεται για το Σεπτέµβριο, υποσχόµενος  µια ακόµη χρονιά, πιο δηµιουργική και
γεµάτη ποίηση, λογοτεχνικά έργα και µυθιστορήµατα.

• Με τον κορυφαίο Ποιητή, Μιχάλη Γκανά

«Αυλαία» για τη φετινή χρονιά στη «Λέσχη Ανάγνωσης» 
της ∆ηµοτικής Βιβλιοθήκης Ασπροπύργου

Οι αστυνοµικοί ∆υτικής Αττικής 
καταγγέλλουν σοβαρές 
ελλείψεις έναν χρόνο µετά την 
τραγωδία στο Μενίδι

Με αφορµή  τη συµπλήρωση ενός χρόνου από
τον άδικο χαµό του µαθητή Μάριου ∆ηµητρίου
Σουλούκου, στον προαύλιο χώρο του σχολείου

του από «αδέσποτη» σφαίρα που τον τραυµάτισε θανά-
σιµα, οι αστυνοµικοί ∆υτικής Αττικής γνωστοποιούν µε
ανακοίνωσή τους πως υπάρχει σοβαρή έλλειψη προσω-
πικού και περιπολικών στα αστυνοµικά τµήµατα της περ-
ιοχής.

Στην ανακοίνωσή τους οι αστυνοµικοί ∆υτικής Αττικής
αναφέρουν:«Ένας χρόνος συµπληρώνεται σήµερα,
Παρασκευή 8 Ιουνίου από τον άδικο χαµό του µαθητή
Μάριου ∆ηµητρίου Σουλούκου στον προαύλιο χώρο του
σχολείου του, όταν «αδέσποτη» σφαίρα τον τραυµάτισε
θανάσιµα  και στις 7 µ.µ. θα πραγµατοποιηθεί συγκέντρ-
ωση κατοίκων έξω από το γήπεδο του Αχαρναϊκού και θα
ακολουθήσει πορεία µε τελικό προορισµό το 6ο ∆ηµοτικό
Σχολείο Αχαρνών.

συνεχίζεται στη σελ. 4
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Η Περιφέρεια Αττικής στηρίζει για 3η συνεχή χρονιά 
τη διεξαγωγή του ElaiΩnas Festival 

9 έως 14 Ιουνίου 2018 - Είσοδος Ελεύθερη

Γ
ι α τρί τη συνεχή χρονι ά η Περι φέρει α Αττι κής
στηρί ζει    τη δι εξαγωγή του ElaiΩnas Festival, το
οποί ο,  πραγµατοποι εί ται  από τι ς 9 έως τι ς 14 Ιου-

νί ου 2018, στο Πάρκο Ακαδηµί ας Πλάτωνος (εί σοδος από
Μοναστηρί ου 136, Αθήνα) και  στο Tempus Verum - Εν Αθή-
ναι ς (Ιάκχου 19, Γκάζι ), σε συνεργασί α µε σηµαντι κές
δοµές όπως η Κρατι κή Ορχήστρα Αθηνών (Κ.Ο.Α.) και  η
Εναλλακτι κή Σκηνή της Λυρι κής Σκηνής (Ε.Λ.Σ.).

Φέτος το φεστι βάλ έχει  ως κεντρι κό άξονα την έννοι α της
ελευθερί ας, µε έµπνευση το έργο του Αλέξανδρου Παπα-
δι αµάντη καθώς και  λαϊ κών ποι ητών και  παραµυθάδων,
φορέων της ελληνι κής παράδοσης µέσα στους αι ώνες. 

Το ElaiΩnas Festival αποτελεί  µί α πλατφόρµα δι άδρα-
σης τεχνών και  επι στηµών µε χαρακτήρα επι µορφωτι κό,
εκπαι δευτι κό και  καλλι τεχνι κό. Το πρόγραµµα περι λαµ-
βάνει  θεατρι κές και  µουσι κές παραστάσει ς σηµαντι κών
καλλι τεχνών µε εί σοδο ελεύθερη γι α τους πολί τες, καθώς
και  παράλληλες επι µορφωτι κές δράσει ς και  οµι λί ες
σπουδαί ων ει σηγητών, ακαδηµαϊ κών, συγγραφέων και
καλλι τεχνών, εκθέσει ς ει καστι κών, φωτογραφί α και  video
art.

Συνεδριάζει την  Τρίτη 12  Ιουνίου 2018 και
ώρα 8:30  στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Ελευ-
σίνας, η αρµόδια Οικονοµική Επιτροπή του
∆ήµου για να συζητήσει και να λάβει αποφά-
σεις  στα παρακάτω θέµατα της ηµερήσιας
διάταξης:                                                                                        

1. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράµµα-
τος – Αναµόρφωση ∆ηµοτικού Προυπολογι-
σµού ο.ε. 2018. 

2. Κατακύρωση ή µη (σε οριστικό ανά-
δοχο) του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Μειοδοτι-
κού ∆ιαγωνισµού για την εκτέλεση του
έργου: « Ασφαλτοστρώσεις 2017» 

3. Κατακύρωση ή µη (σε οριστικό ανά-
δοχο) του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Μειοδοτι-
κού ∆ιαγωνισµού µε τίτλο: « Προµήθεια
Οργάνων Παιδικών Χαρών» 

4. Επανακατάρτιση των όρων διαπραγ-
µάτευσης για το έργο : «Αποκαταστάσεις
οδών από πληµµύρα στη ∆Ε Μαγούλας»

5. Λήψη απόφασης επί αιτήµατος
∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου
για την υποβολή αιτήµατος προς την Προϊ-
σταµένη της Οικονοµικής Υπηρεσίας του
∆ήµου µας για την έκδοση πράξης ανάληψης

υποχρέωσης για την πραγµατοποίηση δαπάν-
ης για  επιστροφή χρηµάτων αχρεωστήτως
εισπραχθέντων και διαγραφή οφειλής από
εισφορά σε χρήµα (απόφαση ∆Σ 247/18) -
έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού
1.595,26 €

6. Λήψη απόφασης επί αιτήµατος
∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών το ∆ήµου για
την υποβολή αιτήµατος προς την Προϊστα-
µένη της Οικονοµικής Υπηρεσίας του ∆ήµου
µας για την έκδοση πράξης ανάληψης
υποχρέωσης για την πραγµατοποίηση δαπάν-
ης για  επιστροφή χρηµάτων αχρεωστήτως
εισπραχθέντων (ΑΠΌΦΑΣΗ δς 246/18)
–έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης
ποσού 1672,72 €

7. Λήψη απόφασης επί αιτήµατος
∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου για
την υποβολή αιτήµατος προς την Προϊστα-
µένη της Οικονοµικής Υπηρεσίας του ∆ήµου
µας για την έκδοση πράξης ανάληψης
υποχρέωσης για την πραγµατοποίηση δαπάν-
ης για  τοποθέτηση πινακίδων ΚΟΚ – Ενηµερ-
ωτικών Επιγραφών στην ∆Ε Μαγούλας - έγκρ-
ιση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού
12.397,52  €

8. Λήψη απόφασης επί αιτή-
µατος ∆/νσης Τεχνικών Υπηρε-
σιών του ∆ήµου για την υποβολή
αιτήµατος προς την Προϊσταµένη
της Οικονοµικής Υπηρεσίας του
∆ήµου µας για την έκδοση πράξης
ανάληψης υποχρέωσης για την
πραγµατοποίηση δαπάνης για
τοποθέτηση πινακίδων ΚΟΚ – Ενηµερωτικών
Επιγραφών στην ∆Ε Ελευσίνας - έγκριση
δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού
12.397,52  €

9. ∆ιορισµός πληρεξούσιου ∆ικηγόρου
για την εκπροσώπηση του ∆/ντη Τεχνικών
Υπηρεσιών του ∆ήµο, ενώπιον του Τριµελούς
Πληµµελειοδικείου Αθηνών, σύµφωνα µε το
κλητήριο Θέσπισµα Θ215/5119  - την υποβο-
λή αιτήµατος προς την Προϊσταµένη της Οικο-
νοµικής Υπηρεσίας του ∆ήµου µας για την
έκδοση πράξης ανάληψης υποχρέωσης για
την πραγµατοποίηση δαπάνης αµοιβής Νοµι-
κού Μουζακίτη Σπυρίδωνα (Κλητήριο Θέσπι-
σµα  Θ215/5119 ΤριµΠληµ Αθ) καθώς και
έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού
620,00 €

10. Ανατροπή δεσµευµένης πίστωσης

ποσού 200.000,00 € για αναµόρφωση κον-
δυλίου προϋπολογισµού

11. Ανατροπή δεσµευµένης πίστωσης
ποσού  10.000,00 € για αναµόρφωση κον-
δυλίου προϋπολογισµού

12. Ανατροπή δεσµευµένης πίστωσης
ποσού 67.000,00 € για αναµόρφωση κον-
δυλίου προϋπολογισµού

13. Ανατροπή δεσµευµένης πίστωσης
ποσού 1.000,00 € για αναµόρφωση κονδυλίου
προϋπολογισµού

14. Ανατροπή δεσµευµένης πίστωσης
ποσού 358.445,73 € για αναµόρφωση κον-
δυλίου προϋπολογισµού

15. Λήψη απόφασης για την αντικατά-
σταση Υπολόγου Προνοιακών Επιδοµάτων
έτους 2018. 

16. Καταλογισµός αχρεωστήτως καταβ-
ληθέντων ποσών από προνοιακά επιδόµατα. 

Στην αυριανή Συνεδρίαση της Οικονοµικής  Επιτροπής ∆ήµου Ελευσίνας 

Αποκαταστάσεις οδών από πληµµύρα στη ∆Ε Μαγούλα και 
τοποθέτηση πινακίδων ΚΟΚ – Ενηµερωτικών Επιγραφών

Συνεχίζεται από τη σελ. 3

Ένας χρόνος πέρασε από όταν, µε αφορµή αυτό το τραγικό γεγονός, ορισµένοι ξύπνησαν από τον λήθαρ-
γο και υποσχέθηκαν αληθινή αστυνόµευση και ασφάλεια για τους πολίτες των Αχαρνών αλλά και της ευρύτερ-
ης περιοχής της ∆υτικής Αττικής.

Ένας χρόνος πέρασε από την ευρεία σύσκεψη του ∆ήµου Αχαρνών και του Υπουργείου Προστασίας του
Πολίτη για την αντιµετώπιση της εγκληµατικότητας και την ασφάλεια των πολιτών.

Ένας χρόνος από όταν διαβεβαίωναν, µέσω βαρύτατων δηλώσεων, ότι όλοι γνωρίζουν το πρόβληµα και
πως θα το αντιµετωπίσουν και ότι είναι δίπλα στον πολίτη και στον απλό αστυνοµικό.

Σήµερα λοιπόν εµείς οι αστυνοµικοί της ∆υτικής Αττικής µη µπορώντας να αντέξουµε άλλο πλέον τον εµπαιγ-
µό, δηλώνουµε ευθέως ότι όλα όσα υπέγραψαν και υποσχέθηκαν είναι λόγια και µόνο λόγια τίποτε παραπάνω.
Γιατί;

Πρώτον, γιατί καθηµερινά συνεχίζουν να παίρνουν αστυνοµικούς από την ∆υτική Αττική για εκτέλεση υπηρ-
εσίας στο κέντρο της Αθήνας, για φύλαξη υψηλών προσώπων και υποτιθέµενων στόχων αφήνοντας έτσι την
∆υτική Αττική έρµαιο στους κακοποιούς.

∆εύτερον, γιατί τα τµήµατα ασφαλείας κλείνουν µετά τις 10 το βράδυ λόγω έλλειψης προσωπικού (για όποι-
ον δεν κατάλαβε, κατεβάζουν τα ρολά).

Τρίτον, γιατί για να επισκευαστούν τα περιπολικά, ικετεύουµε πολίτες και µέχρι κάποιος να βρεθεί να αντιµε-
τωπίσει το πρόβληµα, τα περιπολικά παραµένουν σε πλήρη ακινητοποίηση.

Τέταρτον, γιατί το Τµήµα Ασφαλείας Αχαρνών σε σχέση µε πέρσι, ένα χρόνο ακριβώς, έχει λιγότερους τέσ-
σερις αστυνοµικούς. (Προφανώς συνδέεται µε το µνηµόνιο που υπέγραψε ο ∆ήµος µε το Υπουργείο Προ-
στασίας του ΠολίτηR!!!).

Αν νοµίζουν ορισµένοι ότι µπορούν να αδιαφορούν ή ακόµα χειρότερο να παίζουν µε τις ζωές αστυνοµικών
και πολιτών πλανώνται πλάνην οικτρά.

Η Ένωση µας θα αποστείλει όλα τα στοιχεία στον κ. Εισαγγελέα και ας κρίνει αυτός εάν κάποιοι όσο ψηλά
και αν βρίσκονται, διαπράττουν αδικήµατα όπως ίσως της παράβασης καθήκοντος, έτσι ώστε να αναλάβουν και
να αποδοθούν ευθύνες σε όποιον και αν βρίσκονται. Αν όχι τώρα; Πότε;»
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Νέα Πέραµος: Αναβίωση του θερινού 
κινηµατογράφου Σινέ Κύζικος

Ηαναβίωση του θερινού κινηµατογράφου Σινέ Κύζικος, ο οποίος παρέµενε κλειστός επί χρόνια,  στη Νέα Πέρ-
αµο αποτελεί µια πρωτοβουλία πολιτισµού από το δήµο Μεγαρέων, ο οποίος, ύστερα από µεγάλες προ-
σπάθειες του αντιδηµάρχου Νέας Περάµου Λευτέρη  Κοσµόπουλου, µε την αρωγή του προέδρου της

∆ΗΚΕ∆ΗΜΕ Σπύρου Κορώση, αλλά και την στήριξη του προέδρου της δηµοτικής κοινότητας ∆ηµ. Λιώτα.
Σε συνεργασία, αυτοί οι δηµοτικοί αξιωµατούχοι, προχώρησαν στις διαδικασίες επαναλειτουργίας του κινηµατογρά-

φου, προσφέροντας µια ακόµα εναλλακτική πηγή καλοκαιρινής ψυχαγωγίας.
Η παρουσίαση του κινηµατογράφου πραγµατοποιήθηκε  την Τρίτη 5 Ιουνίου παρουσία πολλών δηµοτικών παρ-

αγόντων και του ίδιου του ∆ηµάρχου Γρηγόρη Σταµούλη ο οποίος αναφέρθηκε το γεγονός της επαναλειτουργίας ως
προϊόν συνεργασιών µε σκοπό την υπηρεσία του πολιτισµού. Το έργο εντάσσεται στις προτεραιότητες της ∆ιοίκησης
του ∆ήµου να υπηρετήσει τον πολιτισµό και τις τέχνες.

Ο κ. Σταµούλης εξέφρασε την πεποίθηση πως το καλοκαίρι του 2019 θα λειτουργεί θερινός κινηµατογράφος και στα
Μέγαρα.

Ο Σινέ Κύζικος έχει χωρητικότητα 390 ατόµων, θα λειτουργήσει κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού επτά ηµέρες την
εβδοµάδα και µε δύο προβολές

Πρώτη 19:00 και δεύτερη 23:00. Τιµές εισιτηρίου πολύ προσιτές.
Γενική είσοδος €6.00. Με έκτπωση: €5.00

Έκτακτη αποκοµιδή ογκωδών 
αντικειµένων και ξερών χόρτων 
στους Θρακοµακεδόνες
Σε έκτακτη αποκοµιδή ογκωδών αντικειµένων κλαδιών και

ξερών χόρτων στους Θρακοµακεδόνες προχώρησε η ∆ιεύθυ-
νση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του ∆ήµου Αχαρνών
την Παρασκευή 25 Μαΐου 2018, προκειµένου να αντιµε-
τωπίσει τις αυξηµένες ανάγκες της περιοχής από τον καθαρ-
ισµό οικοπέδων καθώς και την ανέλεγκτη απόθεση ογκωδών
αντικειµένων. 

Στην έκτακτη αποκοµιδή συµµετείχαν τα διαθέσιµα οχή-
µατα και µηχανήµατα του ∆ήµου Αχαρνών. 

Όπως ανέφερε ο Αντιδήµαρχος Καθαριότητας και
Ανακύκλωσης του ∆ήµου Αχαρνών κ. Θοδωρής Συριν ίδης,
καθηµερινά η ∆ιεύθυνση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του
∆ήµου Αχαρνών καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για
την αποκοµιδή ογκωδών αντικειµένων και ξερών χόρτων,
ενώ παράλληλα απεύθυνε έκκληση προς τους κατοίκους του
∆ήµου Αχαρνών να προβαίνουν σε συνεννόηση µε την
υπηρεσία Καθαριότητας του ∆ήµου Αχαρνών πριν  προχωρή-
σουν στην απόθεση, ογκωδών αντικειµένων, ξερών χόρτων
και κλαδιών. 

Για την αποκοµιδή ογκωδών αντικειµένων και ξερών χόρ-
των οι κάτοικοι του ∆ήµου Αχαρνών, θα πρέπει να ενηµε-
ρώνουν, πριν  την απόθεση τους, τις Υπηρεσίες του ∆ήµου
Αχαρνών στα τηλέφωνα: 213 2072 388 και 213 2072 423 ή
να καταχωρούν το αίτηµα τους ηλεκτρον ικά στην ιστοσελίδα
του ∆ήµου Αχαρνών www.acharnes.gr. 

Ο
∆ήµαρχ ος Ασπροπύργου και Μέλος του ∆.Σ.
της Κ.Ε.∆.Ε., κ. Νικόλαος Μελετίου, µόλις
εν ηµερώθηκε για τη ν έα, µεγάλη, αθλητική

επιτυχ ία, του Ασπροπύργιου Πρωταθλητή της Ελευθ-
έρας Πάλης, Γιώργου Πιλίδη, έκαν ε την  ακόλουθη
δήλωση:

«Αν  κι είν αι έφηβος ακόµη, ο 18χ ρον ος, Ασπρ-
οπύργιος Πρωταθλητής, Γιώργος Πιλίδης, µας έκαν ε
πολύ περήφαν ους, για µια ακόµη φορά! Αφού κατόρθ-
ωσε, στην  πρώτη του εµφάν ιση στην  κατηγορία
αν δρών  U23 (κάτω των  23ών  ετών ), ν α κατακτήσει το
χ άλκιν ο µετάλλιο, στους Παν ευρωπαϊκούς Αγών ες της
Κων σταν τιν ούπολης, αν τιµετωπίζον τας, «στο σπίτι
του», τον  Τούρκο αθλητή Σαχ ίν , στο µικρό τελικό της
κατηγορίας των  57 κιλών . 

Ως ∆ήµαρχ ος του Ασπρόπυργου, απευθύν ω θερµά
συγχ αρητήρια, εκ µέρους της ∆ηµοτικής Αρχ ής και του
Λαού της πόλης µας, στον  ίδιο και στον  Ολυµπιον ίκη
Προπον ητή του, Ταγµατάρχ η του Ελλην ικού Στρατού,
κ. Αµιράν  Καρν τάν οβ. 

Με τα έξι (6) µετάλλια που κατάκτησε, µέχ ρι σήµερα,
ο Γιώργος, σε Ευρωπαϊκά και Παγκόσµια Πρωταθλήµα-
τα, επίδοση ρεκόρ, στα παγκόσµια χ ρον ικά της ιστο-
ρίας της Ελευθέρας Πάλης, Πιλίδης και Καρν τάν οβ γρά-
φουν  ιστορία! 

Το γεγον ός ότι, εκτός από Πρωταθλητές, είν αι και
εξαίρετοι χ αρακτήρες, µας υποχ ρεών ει ν α συγχ αρούµε
θερµά, εκτός από τους ίδιους, τους Γον είς τους, αλλά
και όλους όσοι συν έβαλαν  στη διαµόρφωση της προ-
σωπικότητάς τους. 

Ο ∆ήµος Ασπροπύργου, που χ άρη στις προσπάθει-
ες των  συγκεκριµέν ων , αλλά και εκατον τάδων  άλλων
παραγόν των  της πάλης, καµαρών ει δικαιολογηµέν α για
τις  επιτυχ ίες των  αθλητών  του, που δεν  εξαν τλούν ται

πλέον  στην  κατάκτηση παν ελλήν ιων  πρωταθληµά-
των , αλλά επεκτείν ον ται διαρκώς, µε διακρίσεις διεθ-
ν ούς επιπέδου, θα εξακολουθήσει ν α στηρίζει εν εργά,
έµπρακτα, την  παραδειγµατική πορεία, όλων  των  αθλ-
ητών  και όλων  των  οµάδων  της πόλης».

Ο 18ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΕΒΗΚΕ ΣΤΟ ΒΑΘΡΟ ΤΩΝ ΝΙΚΗΤΩΝ (3η ΘΕΣΗ), 
ΣΤΟ ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΛΕΥΘΕΡΑΣ ΠΑΛΗΣ U23 
Συγχαρητήρια του ∆ηµάρχου Ασπροπύργου,στον Ασπροπύργιο Πρωταθλητή 

της Πάλης, Γιώργο Πιλίδη, για το νέο του άθλο!
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Οι Τρικαλινοί είναι περήφανοι
που ο Τσιτσάνης γεννήθηκε
και µεγάλωσε στην πόλη

τους πριν µεταναστεύσει, αρχικά στη
Θεσσαλονίκη κι εν συνεχεία στην
Αθήνα.

Και η περηφάνια δεν είναι σχήµα
λόγου, αλλά την έκαναν πράξη µε το
Μουσείο Τσιτσάνη που φιλοξενείται
στις Φυλακές, ένα ιστορικό κτίριο των
Τρικάλων που διαµορφώθηκε σε χώρο
Πολιτισµού.

Το Μουσείο Τσιτσάνη για το οποίο
µπορείτε να ενηµερωθείτε στην ιστο-
σελίδα http://www.mouseiotsitsani.gr/
δηµιουργήθηκε για να αναδείξει το καλ-
λιτεχνικό διαµέτρηµα ενός ανθρώπου
που υπήρξε ο αναµορφωτής του λαϊ-
κού τραγουδιού και συνέβαλε τα µέγι-
στα για να εξελιχθεί από το ρεµπέτικο
στη σηµερινή του µορφή.

Ενός ανθρώπου που για όσους
ασχολούνται σε ακαδηµαϊκό επίπεδο
µε τη µουσική υπήρξε µουσική ιδιοφυΐα
και ένεκα αυτού, ο µεγαλύτερος
Έλληνας συνθέτης. 

Αυτό ακριβώς πέτυχε, µε διαδρα-
στικό τρόπο, το διήµερο αφιέρωµα
στον κορυφαίο δηµιουργό που οργά-
νωσαν στις 7 και 8 Ιουνίου 2018, το
Μουσείο Τσιτσάνη και ο Σύλλογος
Θεσσαλών µε το ∆ήµο Φυλής. 

Η Έκθεση φωτογραφίας και οπτικοα-
κουστικού υλικού, στην Αίθουσα
Εκδηλώσεων του ∆ηµαρχείου Άνω
Λιοσίων και η συναυλία που ακο-
λούθησε στην Πλατεία Ηρώων έκαναν
τον κόσµο να συνειδητοποιήσει πόσο
µεγάλος υπήρξε. 

Ένα σχεδόν δίωρο πρόγραµµα γεµά-
το µε πασίγνωστες επιτυχίες ήταν
αρκετό για να δώσει και στον πιο
ανυποψίαστο να καταλάβει. 

Τα Τρίκαλα απέδειξαν ότι δεν είναι

έξυπνη πόλη µόνο στην ψηφιακή
τεχνολογία και στη βιώσιµη κινητικότ-
ητα. Είναι έξυπνη και στην προβολή
του πολιτιστικού της αποθέµατος και ο
Τσιτσάνης αποτελεί, δικαιολογηµένα,
την αιχµή του δόρατος. 

Όσο για το Σύλλογο Θεσσαλών
Φυλής έκανε πραγµατικότητα την
καταστατική του αρχή ότι αποτελεί το
συνδετικό κρίκο της Φυλής µε τη Θεσ-
σαλία, ένα από τα πλέον τουριστικά
γεωγραφικά διαµερίσµατα της Χώρας. 

Έφερε εδώ τη µουσική παράδοση
των Τρικάλων και δηµιούργησε σχέ-
σεις ζωής ανάµεσα στους δύο ∆ήµους.
Τα αναµνηστικά που απονεµήθηκαν
στο ∆ιευθυντή του Μουσείου Τσιτσάνη
Στέλιο Καραγιώργο και στην Αντιπρόε-
δρο και ∆ηµοτική Σύµβουλο Βασιλένα
Μητσιάδη εκφράζουν την αµοιβαία
εκτίµηση που γεννήθηκε στο περσινό
πανθεσσαλικό Αντάµωµα. 

Με θερµά λόγια µίλησε για τα Τρίκα-
λα και για το ∆ήµαρχο ∆ηµήτρη Παπα-

στεργίου ο ∆ήµαρχος  Φυλής Χρήστος
Παππούς, χαιρετίζοντας την εκδήλω-
ση.

Μια εκδήλωση που καταγράφηκε ως
ένα σηµαντικό πολιτιστικό γεγονός,
αναδεικνύοντας το έργο ενός σπου-
δαίου δηµιουργού, µέσα από τη συντο-
νισµένη προσπάθεια των ανθρώπων
που έχουν αναλάβει τη διαφύλαξη της
πολιτιστικής του κληρονοµιάς. 

Και δεν είναι άλλοι από το Μουσείο
Τσιτσάνη, την Ορχήστρα και τους τρα-
γουδιστές που τον µνηµονεύουν, καθ-
ηµερινά, τραγουδώντας τα τραγούδια
του. 

Ανάµεσά τους και ο ∆ηµήτρης Μπά-
σης, ο οποίος χάρισε στο κοινό που
γέµισε ασφυκτικά το συναυλιακό χώρο,
µερικές ανεπανάληπτες ερµηνείες των
τραγουδιών του Τσιτσάνη.  

Αφιέρωµα στον Τσιτσάνη µε τον 
∆ηµήτρη Μπάση στα Άνω Λιόσια

""ΜΜάάθθηηµµαα""  αανναακκύύκκλλωωσσηηςς  
Στο 1ο ∆ηµοτικό Σχολείο Αχαρνών

Το Σάββατο 2 Ιουνίου στον χώρο του 1ου ∆ηµοτι-
κού Σχολείου Αχαρνών, πραγµατοποιήθηκε µια
πολλαπλή δράση ενηµέρωσης των µαθητών του

σχολείου για θέµατα Ανακύκλωσης. 
Οι µαθητές του 1ου ∆ηµοτικού Σχολείου Αχαρνών

είχαν την ευκαιρία να ενηµερωθούν από εργαζόµενους
της ∆ιεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του
∆ήµου Αχαρνών για θέµατα οικιακής διαχείρισης των
απορριµµάτων και ανακύκλωσης. 

Επίσης συµµετείχαν στο εκπαιδευτικό παιχνίδι Περι-
βαλλοντικής ευαισθητοποίησης "Οι Πλανητοφύλακες",
το οποίο έχει δηµιουργηθεί από στελέχη και υπαλλήλο-
υς του ∆ήµου Αχαρνών, έχει λάβει έγκριση από το Ινστι-
τούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Παιδείας
και έχει βραβευτεί µε το βραβείο "ΟΙΚΟΠΟΛΙΣ" στην κατ-
ηγορία Περιβαλλοντική Ευαισθησία. 

Ενώ στον προαύλιο χώρο του σχολείου οι µαθητές
έλαβαν µέρος σε παιχνίδια περιβαλλοντικής ευαισθητο-
ποίησης υπό την καθοδήγηση Γυµναστών της ∆ηµοτικής
Φροντίδας Αχαρνών. 

Ο Αντιδήµαρχος Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του
∆ήµου Αχαρνών κ. Θοδωρής Συρινίδης και ο Πρόεδρος
της ∆ηµοτικής Φροντίδας Αχαρνών κ. Γιώργος ∆ασκα-
λάκης, εξέφρασαν την ικανοποίηση τους για την υλο-
ποίηση της Περιβαλλοντικής – Εκπαιδευτικής δράσης
στο 1ο ∆ηµοτικό Σχολείο Αχαρνών, µε τη συνεργασία
των Εκπαιδευτικών και του Συλλόγου Γονέων και
Κηδεµόνων του 1ου ∆ηµοτικού Σχολείου Αχαρνών. 

Π α ρ ά λ λ η λ α
τόνισαν ότι οι
Υπηρεσίες, του
∆ήµου Αχαρνών
και των Νοµικών
Προσώπων, θα
συνεχίσουν να
υλοποιούν επι-
µορφωτικές δρά-
σεις στα σχολεία
του ∆ήµου Αχα-
ρνών, µε σκοπό
την ευαισθητο-
ποίηση των
µαθητών σε
θ έ µ α τ α
Ανακύκλωσης
και Προστασίας
του Περιβάλλον-
τος. 

Ο ∆ήµαρχος
Αχαρνών κ. Γιάν-

νης Κασσαβός χαιρετίζοντας την επιµορφωτική δράση
στο 1ο ∆ηµοτικό Σχολείο Αχαρνών ανάφερε: "Ο ∆ήµος
Αχαρνών υλοποιεί ένα ευρύ Πρόγραµµα Περιβαλλοντι-
κής Εκπαίδευσης σε όλα τα σχολεία του ∆ήµου Αχαρνών
και µέσα από ενηµερωτικές οµιλίες αλλά και επιµορφω-
τικά παιχνίδια, τα παιδιά µαθαίνουν για τα οφέλη της
Ανακύκλωσης, γνωρίζουν ποια υλικά ανακυκλώνονται
και κυρίως πώς να γίνουν ευαισθητοποιηµένοι πολίτες
σε θέµατα Προστασίας του Περιβάλλοντος. 

Είναι επίσης εξαιρετικά σηµαντικό που σε αυτή την
προσπάθεια έχουµε την υποστήριξη των εκπαιδευτικών
και των γονιών της πολυπληθούς Σχολικής Κοινότητας
του ∆ήµου Αχαρνών, οι οποίοι ανταποκρίνεται µε προθ-
υµία και ιδιαίτερο ζήλο στη επίτευξη των σκοπών του
επιµορφωτικού Προγράµµατος."
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Τα συνεργεία του ∆ήµου Μάνδρας – Ειδυλλίας, µετά τις
εργασίες καθαρισµού, συνεχίζουν τις επεµβάσεις βελτίωσης
και καλλωπισµού του περιβάλλοντα χώρου στα Βίλια. 

Στο πλαίσιο αυτό προχώρησαν στην αντικατάσταση φωτιστικών
σωµάτων και στην τοποθέτηση νέων µε λάµπες, τύπου LED, αλλά-
ζοντας την νυχτερινή όψη πολλών σηµείων και κοινόχρηστων
χώρων. 

Ο καλύτερος φωτισµός από την µία αλλά και η οικονοµία στην
κατανάλωση ενέργειας από την άλλη είναι δύο στόχοι που επι-
τεύχθηκαν από τις συγκεκριµένες εργασίες του ∆ήµου. 

Συνάντηση του ∆ηµήτρη Μπουραΐµη 
και στελεχών της παράταξης ∆ΥΝΑΜΗ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ µε το ∆.Σ του ΑΙΓΕΑ

Σ
υν άν τηση µε το ∆.Σ του Συν δέσµου Αιγαιοπε-
λαγίτικου Πολιτισµού ΑΙΓΕΑΣ είχ αν  ο επικεφα-
λής ∆ηµήτρης Μπουραΐµης και στελέχ η της

παράταξης ∆ΥΝΑΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ, στο πλαίσιο
των  επαφών  µε εθν ικοτοπικούς και τοπικούς συλλό-
γους του δήµου Φυλής.

Η συν άν τηση πραγµατοποιήθηκε στα γραφεία του
συλλόγου, το κλίµα ήταν  εξαιρετικά θετικό και
συζητήθηκαν  θέµατα που απασχ ολούν  την  περιοχ ή,
όπως η παραβατικότητα, ο ΧΥΤΑ Φυλής, η κοιν ων ική
πολιτική, αλλά και το σύλλογο, όπως η έλλειψη στέγης
και η απουσία σταθερών  οικον οµικών  πόρων .

Η πρόεδρος Ιωάν ν α Καµπόλη και τα µέλη του ∆.Σ
τόν ισαν  ότι στόχ ος όλων  είν αι ν α φτάσει ο σύλλογος
ακόµα πιο ψηλά, µε δράσεις και πρωτοβουλίες που θα
διατηρούν  αν αλλοίωτο το παραδοσιακό στοιχ είο αλλά
κυρίως θα τροφοδοτούν  µε υγιείς αν θρώπους την  κοι-
ν ων ία. Χαρακτήρισαν , πάν τως, ως σηµαν τικά προβ-
λήµατα για το σύλλογο την  έλλειψη δικής του στέγης
και τη δυν ατότητα ν α υπάρχει έν α σταθερό οικον ο-
µικό σηµείο αν αφοράς, µε βάση το οποίο ν α προγρ-
αµµατίζον ται οι δράσεις του.

Από την  πλευρά του, ο ∆ηµήτρης Μπουραΐµης
κατέθεσε το πλαίσιο αρχ ών  της παράταξής του µε 21
σηµεία, το οποίο επαν έλαβε ότι θα αποτελέσει αφετ-
ηρία συζήτησης µε όλες τις δοµές, τους συλλόγους και
τους φορείς της περιοχ ής εν ώ στη συν έχ εια θα τεθεί
σε αν οιχ τή διαβούλευση µε την  κοιν ων ία.

Όπως τόν ισε, οι σύλλογοι έχ ουν  τη δυν ατότητα ν α
συµµετέχ ουν  στη δοµή του δήµου και, ειδικά σε περ-
ιοχ ές µε ηµιαστικό χ αρακτήρα όπως ο δήµος Φυλής,
µπορούν  ν α παρεµβαίν ουν  ποιοτικά και ουσιαστικά.
Υπογράµµισε ακόµα την  πάγια θέση του ν α υπάρχ ει
έν ας κοιν ός τόπος µεταξύ παρατάξεων  και συλλόγων ,
πάν ω στα σηµαν τικά προβλήµατα.

Ο κ. Μπουραΐµης χ αρακτήρισε τον  ΑΙΓΕΑ έν α
ζων ταν ό σύλλογο που διαθέτει µεγάλη πορεία και
γερές βάσεις εν ώ σηµείωσε ότι η επιλογή του ν α στε-
γάζει τις δραστηριότητές του σε έν α σχ ολείο είν αι
πραγµατικά πρωτοποριακή, αφού συν τελεί στο ν α
διαµορφωθεί το «σχ ολείο του µέλλον τος», το σχ ολείο
δηλαδή που είν αι αν οιχ τό στην  κοιν ων ία. 

Επεσήµαν ε, επίσης, ότι αν  ο σύλλογος αποκτήσει
το δικό του χ ώρο και αυτον οµηθεί οικον οµικά, θα δια-
γράψει µια εκπληκτική πορεία εν ώ ευχ ήθηκε ν α γίν ει
πραγµατικότητα η υπόσχ εση που έδωσε ο δήµαρχ ος
Χρήστος Παππούς στην  κοπή της πίτας, ότι ο
ΑΙΓΕΑΣ θα αποκτήσει σύν τοµα τη δική του στέγη και
ν α µη χ ρειαστεί ν α περάσουν  15 χ ρόν ια, όπως έχ ει
συµβεί µε το σύλλογο Ηπειρωτών .

Νέα φωτιστικά σώµατα και λάµπες led 
για καλύτερο φωτισµό και οικονοµία στα Βίλια 
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Σε µια εξαιρετική έρευνα για τις παραλίες και τους χώρ-
ους κολύµβησης που είναι πιο καθαροί και πιο βρό-
µικοι στην Αττική, προχώρησε το Πανελλήνιο Κέντρο

Οικολογικών Ερευνών.
Το Κέντρο έκανε µετρήσεις και κατέγραψε την κατάσταση

που βρίσκονται τα νερά σε 323 παραλίες πέριξ της Αττικής
προκειµένου, µε µικροβιολογικές και άλλες εξετάσεις, να
δώσει στον κόσµο την κατάσταση που επικρατεί. Η έκπληξη
είναι ότι υπάρχουν ακατάλληλες περιοχές για κολύµβηση
ακόµη και σε µέρη που είναι ιδιαίτερα πολυσύχναστα.

Οι δειγµατοληψίες, σύµφωνα µε το Κέντρο, γίνονται σε
αποστειρωµένα µπουκάλια τα οποία ανοίγουν µέσα στη
θάλασσα και κλείνουν σ΄αυτήν, από την ακτή σε µήκος 5
µέτρα και σε βάθος 30cm.

ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΣ ΠΑΚΟΕ:
Αυτές είναι οι καθαρές και 
οι ακατάλληλες παραλίες 
στη ∆υτική Αττική

ΝΝΝΝΕΕΕΕΟΟΟΟ    ΡΡΡΡΕΕΕΕΚΚΚΚΟΟΟΟΡΡΡΡ::::     ΥΥππόό  ααννααγγκκαασσττιικκάά  µµέέττρραα  11,,1177  εεκκααττοοµµµµύύρριιαα  ΈΈλλλληηννεεςς

Σ
τα 1,17 εκατοµµύρια άτοµα έφτασαν τον Απρίλιο οι φορολογούµε-
νοι που τελούν υπό αναγκαστικά µέτρα µε τον αριθµό τους να
αυξάνεται κατά 7.559 άτοµα συγκριτικά µε τον Απρίλιο ή κατά

67.453 άτοµα συγκριτικά µε τις αρχές του χρόνου. 
Οι οφειλέτες του δηµοσίου µειώθηκαν τον Απρίλιο στα 3,866 εκατοµ-

µύρια άτοµα από 3,907 εκατοµµύρια στο τέλος Μαρτίου ενώ οι οφειλέ-
τες που χρωστούν περισσότερα από 500 ευρώ (και ως εκ τούτου µπορ-
ούν να ενεργοποιηθούν εις βάρος τους τα αναγκαστικά µέτρα της εφο-
ρίας) διαµορφώθηκαν στα 1,717 εκατοµµύρια, αριθµός µειωµένος κατά
3.127 άτοµα συγκριτικά µε τον Μάρτιο.

Οι ληξιπρόθεσµες οφειλές των ιδιωτών προς το δηµόσιο, διαµορ-
φώθηκαν στα 105,738 δις. ευρώ από 105,196 δις. ευρώ τον Μάρτιο µε
την αύξηση σε έναν µήνα να ανέρχεται περίπου στα 542 εκατ. ευρώ.
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Μ
ε µια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα, ξεχωριστή διάλεξη,
ολοκληρώνεται  το Πρόγραµµα, στο ¨Ανοιχτό Πανεπι-
στήµιο του ∆ήµου Ασπροπύργοϋ , για την περίοδο

2017 – 2018. Ενός θεσµού, του οποίου το βήµα, από το 2007 ίσαµε
σήµερα, φιλοξένησε εκατοντάδες προσωπικότητες των Γραµ-
µάτων, εκ των κορυφαίων της σύγχρονης ελληνικής διανόησης.
Καθιστώντας έτσι , την πόλη του Ασπρόπυργου, ταυτόσηµη µε
ένα µοναδικό διάλογο ιδεών, που υπηρετεί  µε υπευθυνότητα την
εθνική και  κοινωνική αυτογνωσία, µέσω και  της προβολής των
διαλέξεων, από το τηλεοπτικό κανάλι  του ∆ήµου Ασπροπύργου,
“attica tv”, το οποίο συνιστά µιαν ακόµη, πρωτοποριακή, αυτοδι-
οικητική µαρτυρία, σε χρόνους κρίσιµους για το µέλλον του
Τόπου. 

Ο κ. Μιχάλης Λεφαντζής, εί ναι  Αρχι τέκτων Μηχανικός,
Πτυχιούχος του Αριστοτέλειου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης
(1993) και  ∆ιδάκτορας του Εθνικού και  Καποδιστριακού Πανε-
πιστηµίου Αθηνών, στην «Πολιτιστική Κληρονοµιά και  ∆ιαχείρι -
ση» (2000), µε Επιβλέποντα. Καθηγητή τον αείµνηστο Αρχιτέκτο-
να, Αρχαιολόγο και  Ακαδηµαϊκό, Γεώργιο Π. Λάββα, του οποίου
διετέλεσε Βοηθός και  Συνεργάτης, από το 1994 έως το 2006. 

Ο ∆ρ. Μιχάλης Λεφαντζής, εργάζεται  στην ∆ιεύθυνση Αναστή-
λωσης Αρχαίων Μνηµείων του Υπουργείου Πολιτισµού και  Αθλ-
ητισµού, σε αναστηλωτικά έργα αρχαίων µνηµείων και  συνόλων
στην Ελλάδα. Αρχιτέκτων της ανασκαφής του Τύµβου Καστά
Αµφιπόλεως, κατά την ανακάλυψη του µνηµείου µε την αρχαι-
ολόγο Κατερίνα Περιστέρη, είναι  υπεύθυνος για τη στερέωση,
αποκατάσταση και  αναστήλωση του µνηµείου (από το 2011
µέχρι  σήµερα). 

Εργάστηκε στην Εφορεία Ακροπόλεως και  την Εφορεία
Αρχαιοτήτων Αθηνών, του Υπουργείου Πολιτισµού, στις Κλιτύες
της Ακρόπολης. ως µελετητής και  επιβλέπων των αναστηλω-
τικών και  τεχνικών έργων, στη Βόρεια και  Νότια Κλιτύ της Ακρό-
πολης, σε Μνηµεία όπως η  Στοά του Ευµένους, το Ωδείο Ηρώδου
Αττικού, ο Βωµός και  ο Περίβολος του Ασκληπιείου  (Νότια
Κλιτύς) και  η Κλεψύδρα και  τα Ιερά Σπήλαια του ∆ιός και  του
Απόλλωνος Υποακραίου (Βόρεια Κλιτύς) (2000- 2015).

Ο ∆ρ. Λεφαντζής έχει  διδάξει  στο Τµήµα Επικοινωνίας και
Μ.Μ.Ε., του Πανεπιστηµίου Αθηνών, «Πολιτιστική Κληρονοµιά
και  ∆ιαχείριση» (2001-2004), στο Τµήµα Μηχανικών Χωρο-
ταξίας του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας, «Ιστορία της Πόλης και
της Πολεοδοµίας και  Αστικό Σχεδιασµό» (2003-2013), και  Ιστο-

ρία της Αρχιτεκτονικής, Πόλης και  Πολεοδοµίας, και  Ιστορία
Τέχνης (ΕΛΠ12) στο Τµήµα Ελληνικού Πολιτισµού, στο Ελληνικό
Ανοιχτό Πανεπιστήµιο (2014-2016). 

Υπήρξε  συνεργάτης του Γραφείου Ερευνών Αρχιτεκτονικής
της Ακαδηµίας Αθηνών (2004 – 2006), του Εργαστηρίου ∆ιαχείρ-
ισης και  Προβολής Πολιτισµικού Περιβάλλοντος, του Πανεπι-
στηµίου Αθηνών, και  του Εργαστηρίου Μορφολογίας Αστικού
Χώρου, του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας. Έχει  δώσει  σειρά δια-
λέξεων, στο πλαίσιο διδασκαλίας, για την αρχιτεκτονική και
προστασία αρχαίων µνηµείων, στις Αρχιτεκτονικές Σχολές του
Μιλάνου και  της Κοπεγχάγης, και  στις Αρχαιολογικές Σχολές
της Φλωρεντίας, του Ώρχους (Aarhus) και  της Κοπεγχάγης της
∆ανίας και  της Αγίας Πετρούπολης, της Ρωσίας (2012-2017).
Επίσης, έχει  δώσει  διαλέξεις στην Ιταλική Αρχαιολογική Σχολή,
στην Αµερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών και  στο Ινστιτούτο
της ∆ανίας στην Αθήνα, όπως και  στο Μουσείο της Ακρόπολης,
στο Κυκλαδικό Μουσείο, στο Μουσείο της Πόλης των Αθηνών και
στο Μουσείο Ερµιτάζ (Hermitage) της Αγίας Πετρούπολης.

Ο ∆ρ. Λεφαντζής έχει  µελετήσει , επίσης, τµήµα του Πανίερου
Ναού της Αναστάσεως (τον Γολγοθά και  τις οικοδοµικές φάσεις
του Ναού) όπως και  του Ναού του Καθίσµατος στην Ιερουσαλήµ,
ως συνεργάτης του Γεωργίου Π. Λάββα (στο πλαίσιο Προγράµ-
µατος του ΥΠΕΞ, του ΕΜΠ, του ΕΚΠΑ και  του Πατριαρχείου Ιερ-
οσολύµων, 1996-2003), µια βυζαντινή εκκλησία του 11ου αιώνα
στη Μάνη, τον Άγιο Νικόλαο Οχιάς, που αναστηλώθηκε πρόσφα-
τα,  το Θέατρο και  το Ιερό της Καλυδώνος (µιας απ΄ τις σπου-
δαιότερες πόλεις της παράλιας ζώνης της Αιτωλίας, κοντά στο
σηµερινό Ευηνοχώρι) µε τους Soren Dietz και  Jesper Jensen
(2004-2006), την αρχαία Πλευρώνα (βορειοδυτικά της πόλης του
Μεσολογγίου), µε την εποπτεία του Αρχαιολόγου ∆ρα Λάζαρου
Κολώνα, την αναπαράσταση της κεραµικής ανωδοµής του
Αρχαϊκού Ναού του Απόλλωνα του Θέρµου (Αιτωλοακαρνανίας),
µε την Gerhild Huebner, όπως και  την αρχιτεκτονική µελέτη του
αρχαίου Γυµνασίου της Αµφίπολης, µε την Αρχαιολόγο Καλλι-
όπη  Λαζαρίδου. 

Το 2017, ταύτισε και  απόδωσε, από εκατοντάδες διάσπαρτα
µαρµάρινα αρχιτεκτονικά µέλη, την ανωδοµή του Τάφου 8, στους
Τάφους των Βασιλέων, στην Πάφο της Κύπρου, ως δωρικό
περίπτερο ναό του 2ου αιώνα π.Χ., σε συνεργασία µε τον Καθη-
γητή Αρχαιολογίας του Πανεπιστηµίου Κύπρου, Θεόδωρο
Μαυρογιάννη. Βάσει  των νέων αρχιτεκτονικών και  αρχαιολο-
γικών  δεδοµένων, το Ταφικό Μνηµείο ταυτίστηκε, από τον Θ.

Μαυρογιάννη, µε  το Μαυσωλείο του Πτολεµαίου Ευπάτορος, ο
οποίος, ως Συµβασιλέας του πατέρα του, Πτολεµαίου του Στ́ ,
του Φιλοµήτορος, και  Ανώτατος ∆ιοικητής της Κύπρου, άφησε την
τελευταία του πνοή στο νησί , το 152 π.Χ.

Την ίδια χρονιά, εντόπισε και  µελέτησε τα, ενσωµατωµένα σε
κτίριο του Ναυστάθµου Σαλαµίνας, µεταλλικά στοιχεία του
πλαισίου των µηχανών, καθώς και  τους λέβητες του «Καρτερία»
και  του «Επιχείρησις», των δύο πρώτων πολεµικών ατµόπλοιων
που πήραν µέρος σε πολεµικές επιχειρήσεις στην ιστορία,
παγκοσµίως, στη διάρκεια της Ελληνικής Επανάστασης κατά
των Τούρκων, από το 1826 ως το 1829, όπως και  τη θέση που
βρίσκεται  θαµµένο το ένα από αυτά.

Ως εµπειρογνώµων του Συµβουλίου της Ευρώπης (CoΕ), ο
∆ρ. Μιχάλης Λεφαντζής,  στο πλαίσιο του προγράµµατος Ανα-
συγκρότησης του Κοσσόβου µετά τον πόλεµο, πήρε µέρος στην
καταγραφή, εκτίµηση και  αποκατάσταση των καταστροφών
Αρχιτεκτονικών Μνηµείων και  Συνόλων του Κοσσυφοπεδίου
(2004-2005).

∆ιατέλεσε Γραµµατέας της Εταιρείας Ιστορίας της Πόλης και
της Πολεοδοµίας, την περίοδο 2000-2006 και  ενεργό µέλος της
Συντακτικής Επιτροπής του Περιοδικού «Αρχιτέκτονες», του
Πανελληνίου Συλλόγου Αρχιτεκτόνων, από το 2000 έως το 2011.
Ήταν Επιµελητής τριών (3ών) Αρχαιολογικών Εκθέσεων, µε το
Ινστιτούτο της ∆ανίας στην Αθήνα. Έχει  λάβει  τρία (3) βραβεία
και  διακρίσεις σε Πανελλήνιους Αρχιτεκτονικούς ∆ιαγωνισµούς
και  ένα (1) Βραβείο σε διεθνή διαγωνισµό της ∆ιεθνούς Ένωσης
Αρχιτεκτόνων (UIA).  

Ο ∆ρ. Μιχάλης Λεφαντζής έχει  δηµοσιεύσει  το ερευνητικό
έργο και  τις µελέτες του, σε πάνω από εξήντα (60) επιστηµονι-
κά άρθρα στα ελληνικά, σε συλλογικούς τόµους, Πρακτικά Συνε-
δρίων και  αρχιτεκτονικά περιοδικά, και  δώδεκα (12) άρθρα σε
διεθνείς εκδόσεις, όλα επικεντρωµένα σε θέµατα Ιστορίας και
Θεωρίας της Αρχιτεκτονικής και  Ιστορίας της Πόλης και  της
Πολεοδοµίας. 

Μετά τη διάλεξη του ∆ρα Μιχάλη Λεφαντζή, θα δοθούν
οι Βεβαιώσεις, σε όσους παρακολούθησαν φέτος το
¨Ανοιχτό Πανεπιστήµιο του ∆ήµου Ασπροπύργου¨, και θα
ακολουθήσει µια λιτή, αποχαιρετιστήρια δεξίωση, προς
τιµήν των ακροατών των διαλέξεων και των Εισηγητών
του θεσµού και των συντελεστών της όλης προσπάθειας. 

ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΗ ΤΕΛΕΤΗ ΛΗΞΗΣ, ΓΙΑ ΤΟ ¨ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ  ̈ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 

Ο ∆ρ Μιχάλης Λεφαντζής, Αρχιτέκτων Μηχανικός, του Υπουργείου Πολιτισµού, Υπεύθυνος
για την αναστήλωση  του Μνηµείου, στον Τύµβο Καστά Αµφιπόλεως, σήµερα  στις 20:00,

στην Αίθουσα εκδηλώσεων του Πνευµατικού Κέντρου (αίθουσα ¨∆. Καλλιέρης¨).                                

Σύσκεψη φορέων ενάντια στους
πλειστηριασµούς θα πραγµατοποι-
ηθεί στο ∆ηµαρχείο Χαϊδαρίου σήµε-
ρα  11 Ιουνίου στις 19:00 .

“Η σύσκεψη πραγµατοποιείται για
να συζητηθούν κοινές πρωτοβουλίες
και δράσεις, για να αποτραπούν οι 

πλειστηριασµοί της λαϊκής περιου-
σίας.

Υπενθυµίζεται ότι από 1η Μάη, η
κυβέρνηση εντάσσει στους ηλεκτρο-
νικούς πλειστηριασµούς και τις βεβαι-
ωµένες οφειλές προς τους ∆ήµους.”,
αναφέρει η ανακοίνωση – κάλεσµα

Στην ίδια ανακοίνωση αποτυπώνε-
ται και η απόφαση του δηµοτικού
συµβουλίου του ∆ήµου Χαϊδαρίου , η
οποία είναι :

Πλήρης διαγραφή οφειλών
� Σε άνεργους και ενταγµένους στο

ΚΕΑ

� Με µέσο όρο οικογενειακού εισο-
δήµατος την τελευταία 5ετία, έως
12.000 €, µια κατοικία και κανένα
άλλο περιουσιακό στοιχείο

� Σε πολύτεκνους, τρίτεκνους,
ΑΜΕΑ, µονογονεϊκές οικογένειες και
άτοµα µε αναπηρία, µε οικογενειακό
εισόδηµα έως 25.000 € και µια
κατοικία

ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΙΣ 19:00 ΣΤΟ ∆ΗΜΑΡΧΕΙΟ ΧΑΪ∆ΑΡΙΟΥ 
Σύσκεψη Φορέων Ενάντια στους ΠλειστηριασµούςΣύσκεψη Φορέων Ενάντια στους Πλειστηριασµούς
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Αρµα Βοιωτίας -Μεγάλη φωτιά ξάσπασε κοντά σε στρατόπεδο µε καύσιµα
Πυρκαγιά ξέσπασε χθες το µεσηµέρα σε δασική έκταση στην περιοχή Αρµα Βοιωτίας.Η φωτιά εκδηλώθηκε  κοντά σε στρατόπεδο της αεροπορίας,

όπου φυλάσσονται καύσιµα, σύµφωνα µε την ιστοσελίδα tvstar. Μάχη µε τις φλόγες έδιναν για πολλές ώρες  25 πυροσβέστες, µε 12 οχήµατα και 1
οµάδα πεζοπόρο τµήµα.

Συνεχίζεται από τη σελ. 2

ΠΑΣΥΝΟ: εκφοβίζονται και εκβιάζονται οι
νοσηλευτές

Απαράδεκτες, έκνοµες, προκλητικές και εξοργιστικές
χαρακτηρίζει η Πανελλήνια Συνοµοσπονδία Νοσηλευτών
ΕΣΥ (ΠΑΣΥΝΟ ΕΣΥ) τις έγγραφες οχλήσεις διευθυντών
γιατρών του Χειρουργικού Τοµέα σε τµηµατάρχες της
Νοσηλευτικής Υπηρεσίας του Θριάσιου νοσοκοµείου. 
Η ΠΑΣΥΝΟ ΕΣΥ τονίζει ότι «θα στηρίξει µε όλες της τις
δυνάµεις το δίκαιο των µελών της, που επιχειρείται να
τεθεί εν αµφιβόλω από την αδιαλλαξία των ως άνω ανα-
φεροµένων διευθυντών».
«Οι απόπειρες εκβίασης και εκφοβισµού των προϊσταµέ

νων, προκειµένου να ασκήσουν καθήκοντα αµιγώς ιατρ
ικά, όπως καθορίζεται από την κείµενη νοµοθεσία, δεν
θα βρουν έδαφος να ευδοκιµήσουν» αναφέρει η
ΠΑΣΥΝΟ ΕΣΥ σε ανακοίνωση που εξέδωσε και προσθέ-
τει ακόµη πιο δηκτικά απευθυνόµενοι προς τους διευθυ-
ντές πως «οι νοσηλευτές δεν είναι ιδιωτικοί υπάλληλοι
κανενός διευθυντή και βέβαια το νοσοκοµείο δεν αποτε-
λεί ιδιωτικό ίδρυµα κανενός, αλλά ανήκει στο ΕΣΥ και
διέπεται από τους νόµους της Ελληνικής Πολιτείας».
Τέλος, η Συνοµοσπονδία καλεί τους προϊσταµένους
Νοσηλευτικής Υπηρεσίας «να µην υπαναχωρήσουν και
να αποτινάξουν δια παντός από πάνω τους κάθε αλλό-
τριο καθήκον, κλείνοντας τα αυτιά τους σε κάθε αλαζο-
νική απόπειρα εκφοβισµού, από όπου κι αν αυτή
προέρχεται».

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ
ΟΙΚΕΙΟΘΕΛΟΥΣ  ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ

Μόνο ηλεκτρονικά θα δηλώνονται από
1η Ιουλίου οι υπερωρίες εργαζοµένων

Εκ των προτέρων, ηλεκτρονικά και µέσω απο-
στολής µηνύµατος µε τη χρήση κινητού θα
δηλώνονται οι υπερωρίες εργαζοµένων από

τον Ιούλιο.
Με απόφαση που υπέγραψε η Υπουργός Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
Έφη Αχτσιόγλου, ενεργοποιούνται οι προσφάτως
ψηφισθείσες ρυθµίσεις του ν. 4488/17 για την
αυστηρή τήρηση των κανόνων για τις υπερωρίες και
την υπερεργασία.
Ο νόµος 4488/17 ψηφίστηκε τον Σεπτέµβριο του

2017 από τη Βουλή µε ευρεία πλειοψηφία και περ-
ιελάµβανε διατάξεις για την προστασία των δικαιω-
µάτων των εργαζοµένων και την καταπολέµηση της
απλήρωτης, αδήλωτης και υποδηλωµένης εργασίας.
Λαµβάνοντας υπόψη ότι η υποδηλωµένη εργασία

αποτελεί ένα από τα σηµαντικότερα προβλήµατα
στην ελληνική αγορά εργασίας και αξιοποιώντας την
εµπειρία από τους ελέγχους που διεξάγει το ΣΕΠΕ,
η παρούσα κυβέρνηση νοµοθέτησε την υποχρεωτι-
κή, εκ των προτέρων, δήλωση των υπερωριών,
ώστε να αντιµετωπιστούν φαινόµενα παραβατικότ-
ητας εκ µέρους των εργοδοτών και να προστατευ-
τούν τα δικαιώµατα των εργαζοµένων.
Με την Υπουργική Απόφαση ορίζεται ότι από την

1η Ιουλίου η δήλωση της υπερωριακής απασχόλ-
ησης θα γίνεται ηλεκτρονικά µέσω του σχετικού
εντύπου και µέσω της αποστολής µηνύµατος µε την
χρήση κινητού τηλεφώνου.
Θα υπάρχει µεταβατικό διάστηµα δύο µηνών, κατά

το οποίο θα είναι δυνατή η δήλωση υπερωριών και 

µέσω του Ειδικού Βιβλίου Υπερωριών έως την 1η
Σεπτεµβρίου, όποτε η υποβολή θα γίνεται µόνο µε
το νέο τρόπο. Παράλληλα, και µε σκοπό να απλου-
στευθούν οι διαδικασίες υποβολής, από την 1η
Οκτωβρίου θα είναι δυνατή και η υποβολή τροπο-
ποίησης ωραρίου µέσω µηνύµατος κινητού τηλε-
φώνου.
Τέλος, στο πλαίσιο της συνολικής αποτύπωσης

των αλλαγών που έχουν συντελεστεί στην διαδι-
κασία υποβολής εντύπων µέσω του Πληροφοριακού
Συστήµατος ΕΡΓΑΝΗ, περιγράφεται η διαδικασία
εφαρµογής του άρθρου 38 του Ν.4488/17 για την
ηλεκτρονική αναγγελία οικειοθελούς αποχώρησης
εργαζόµενου, µόνο εφόσον ο ίδιος έχει συνυπογρά-
ψει ή ενηµερωθεί µε εξώδικο.
Η θέσπιση της ηλεκτρονικής αναγγελίας οικειοθε-

λούς αποχώρησης εργαζοµένου θεραπεύει φαινόµε-
να στρέβλωσης που είχαν παρατηρηθεί, µε εργοδό-
τες να προβαίνουν σε αναληθείς αναγγελίες οικειοθ-
ελούς αποχώρησης εργαζόµενου, χωρίς ο ίδιος να
το γνωρίζει.
Η Υπουργική Απόφαση ορίζει τον τρόπο υποβολής

του σχετικού εντύπου στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ υπογεγρ-
αµµένου και από τον εργαζόµενο είτε της εξώδικης
δήλωσης του εργοδότη και της έκθεσης επίδοσής
της στον εργαζόµενο από δικαστικό επιµελητή. Με
τις παραπάνω προσθήκες, σηµειώνει το υπουργείο
Εργασίας, συντελείται ένα σηµαντικό βήµα στην
πληρέστερη αποτύπωση της πραγµατικής εικόνας
της αγοράς εργασίας στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ και ολοκ-
ληρώνεται ένας αποτελεσµατικός, αξιόπιστος και
σύγχρονος µηχανισµός για την επιτήρηση της αγο-
ράς εργασίας και την αποτελεσµατικότερη καταπο-
λέµηση της παραβατικότητας. 
Ταυτόχρονα, διασφαλίζεται η φιλικότητα προς τον

χρήστη των νέων λειτουργικοτήτων, µε την απόδο-
ση διαφορετικών και εύχρηστων δυνατοτήτων υπο-
βολής.
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Μ
ε αφορµή την Παγκόσµι α Ηµέρα
Περι βάλλοντος (5 Ιουνί ου) και  την
Ευρωπαϊ κή Εβδοµάδα Βι ώσι µης

Ανάπτυξης 2018 (30 Μαΐ ου - 5 Ιουνί ου), η  EKO
- µέλος του Οµί λου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ -
συνεχί ζοντας τι ς δράσει ς στη δέσµευσή της
γι α βι ώσι µη ανάπτυξη, συµµετέχει  στην ενέρ-
γει α “Green Mission” µε στόχο την βελτί ωση
του περι βάλλοντος και  την ευαι σθητοποί ηση
του τελι κού καταναλωτή γι α θέµατα Περι βάλ-
λοντος & Βι ώσι µης Ανάπτυξης.

Η  ΕΚΟ, από την 1η Ιουνί ου 2018, παραλαµ-
βάνει  σε επι λεγµένα πρατήρι α του δι κτύου
της σε όλη την Ελλάδα, τι ς χρησι µοποι ηµένες
µπαταρί ες από ΙΧ και  φορτηγά αυτοκί νητα. Η
ορθή δι αδι κασί α συλλογής, µεταφοράς και
ανακύκλωσή τους, επι τρέπει  την ανάκτηση των
υλι κών σε ποσοστό 95%, προσεγγί ζοντας τι ς
αρχές της κυκλι κής οι κονοµί ας.

Τα επι κί νδυνα υλι κά που περι έχονται  σε
αυτές, όχι  µόνο δεν απορρί πτονται  στο περι -
βάλλον, αλλά αξι οποι ούνται  στην παραγωγι κή
δι αδι κασί α ως χρήσι µη πρώτη ύλη. Η δράση
υλοποι εί ται  γι α πρώτη φορά σε ευρωπαϊ κό
επί πεδο.

Με στόχο την ευαι σθητοποί ηση των πολι τών
και  την ενί σχυση της πρωτοβουλί ας, τα πρα-
τήρι α καυσί µων της ΕΚΟ επι βραβεύουν τους
οδηγούς που θα επι λέξουν την ορθή και
υπεύθυνη περι βαλλοντι κά ανακύκλωση της
µπαταρί ας του αυτοκι νήτου τους, µε µι α δωρ-
οεπι ταγή καυσί µων αξί ας €5. 

Με αυτόν τον τρόπο, θα συνει σφέρουν
σηµαντι κά και  ουσι αστι κά στην επί τευξη του
Στόχου Βι ώσι µης Ανάπτυξης του ΟΗΕ γι α την
Υπεύθυνη Κατανάλωση και  Παραγωγή (SDG
12 – 12.5 ουσι αστι κή µεί ωση της παραγωγής
αποβλήτων µέσω της πρόληψης, της µεί ωσης, 

της ανακύκλωσης και  της επαναχρησι µο-
ποί ησης) όσο και  του Στόχου γι α το Καθαρό
Νερό (SDG 6 – 6.3 µεί ωση της ρύπανσης,
ελαχι στοποί ηση της απελευθέρωσης
επι κί νδυνων χηµι κών και  υλι κών).

Τα επι λεγµένα πρατήρι α – σηµεί α συλλο-
γής χρησι µοποι ηµένων µπαταρι ών οχηµάτων,
έχουν ενταχθεί  στην περι βαλλοντι κή δράση
“Green Mission” ως Green-Spots, και  παρου-
σι άζονται  στην ι στοσελί δα: www.greenmis-
sion.gr/green-spots.

Γι α την ΕΚΟ, που παραµένει  συνεπής στη
δέσµευση της γι α και νοτοµί α και  δι αφορο-
ποί ηση, η προστασί α του Περι βάλλοντος απο-
τελεί  προτεραι ότητα. 

Η συµβολή των Green Spots στην ανακύκλω-
ση αποτελεί  ένα µεγάλο βήµα, στο δρόµο
προς την κυκλι κή οι κονοµί α.

EKO Green Spots: Ανακύκλωση χρησιµοποιηµένων µπαταριών οχηµάτων

Σ
υµφωνα µε την απόφαση για
το πρόγραµµα της ΕΕΤΑΑ για
τους παιδικούς σταθµούς

ΕΣΠΑ 2018  -  2019 ως ωφελούµε-
νοι της δράσης ορίζονται όσοι
πληρούν τις προϋποθέσεις και λαµ-
βάνουν  «αξία τοποθέτησης»
(voucher) στις κατηγορίες ∆οµών .

Η απόφαση ανοίγει τον δρόµο για
την έκδοση της πρόσκλησης από
την ΕΕΤΑΑ και οι αιτήσεις αναµέ-
νονται να ανοίξουν άµεσα τις επό-
µενες ηµέρες.Η δράση στοχεύει
στην αύξηση της απασχόλησης και
διατήρηση των  ωφελούµενων
γυναικών από οικογένειες µε χαµ-
ηλά εισοδήµατα, σε θέσεις εργασίας
µε ισότιµους όρους, ώστε µέσα από
την ουσιαστική διευκόλυνσή τους,
να ανταποκριθούν στους απαιτητι-
κούς κι αντικρουόµενους ρόλους
τους, όπως αυτός της οικογενειακής
µέριµνας και της παιδικής προ-
στασίας, στην ουσιαστική στήριξη
των ωφελουµένων προκειµένου να
διασφαλιστεί η ισότιµη πρόσβασή
τους στην εργασία, µέσω της παρ-
οχής ποιοτικών υπηρεσιών φρον-
τίδας και φιλοξεν ίας βρεφών ,
νηπίων, παιδιών και ατόµων µε
αναπηρία και στην ισότιµη πρό-
σβαση των ευπαθών οµάδων (παι-
διά και άτοµα µε αναπηρία) σε ποι-
οτικές κοινωνικές υπηρεσίες.

Αντικείµενο της δράσης της ΕΕΤΑΑ
αποτελεί η παροχή στις / στους
ωφελούµενες/ους θέσης φροντίδας
και φιλοξεν ίας βρεφών, νηπίων,
παιδιών και ατόµων µε αναπηρία
σε αντίστοιχες ∆οµές. Οι ωφελούµε-
νες/οι επιλέγουν θέση σε ∆οµή
αντίστοιχη εκείνης για την οποία
έλαβαν  «αξία τοποθέτησης»
(voucher).

Τα κριτήρια επιλογής αφορούν: -
στο οικογενειακό εισόδηµα - στην
κατάσταση απασχόλησης και την
εργασιακή σχέση - στην οικογενεια-
κή κατάσταση.

Η διαδικασία επιλογής των ωφελο-
υµένων από την ΕΕΤΑΑ διεξάγεται

από Επιτροπές και πραγµατοποι-
είται βάσει του συστήµατος µορ-
ιοδότησης µέχρις εξαντλήσεως του
προϋπολογισµού της πράξης όπως
αυτό προσδιορίζεται στην πρόσ-
κληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Το σύστηµα επιλογής βασίζεται
στον καθορισµό των απαραίτητων
δικαιολογητικών που πρέπει να
υποβληθούν από τους ενδιαφερό-
µενους, στον ορισµό µηχανισµού
ελέγχου των δικαιολογητικών αυτών
και στη βαθµολόγηση και κατάταξη
των ενδιαφερόµενων βάσει του
συστήµατος µοριοδότησης.

Η ΕΕΤΑΑ ελέγχει την πληρότητα
των δικαιολογητικών των ενδιαφερ-
οµένων όπως αυτά θα εξειδικευθ-
ούν στην πρόσκληση εκδήλωσης
ενδιαφέροντος. 5. Κριτήρια επιλο-
γής και σύστηµα µοριοδότησης.
Εφόσον πληρούνται οι προϋποθέ-
σεις συµµετοχής, ισχύουν  τα
κάτωθι κριτήρια µοριοδότησης:

α) Ετήσιο δηλωθέν οικογενειακό
εισόδηµα. Τα µόρια υπολογίζονται
βάσει του τύπου: ΜΟΡΙΑ
ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ= 90 - ((Ε-Π)/300)
Όπου:Ε −> δηλώνει το συνολικό
ετήσιο οικογενειακό εισόδηµα (όπως
αποτυπώνεται στο πεδίο Γ2
ΕΚΚ.ΕΙ∆.ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΑΛΛΗΛ.) και
Π αντιστοιχεί στο ποσό των 500 €
για κάθε παιδί, που εντάσσεται στα
ηλικιακά όρια του άρθρου 5 της παρ-
ούσας (έως την ηλικία των 12 ετών).
Η ανωτέρω τιµή του Π, δηλαδή των
500 €, ισχύει και για κάθε παιδί/
άτοµο ΑΜΕΑ άνω των 12 ετών. Για
τα εισοδήµατα που ο ανωτέρω
τύπος δίνει αρνητικό αποτέλεσµα,
η µοριοδότηση είναι µηδεν ική.

Στην περίπτωση κατά την οποία οι
ενδιαφερόµενοι υπερβαίνουν  τα
οριζόµενα στην πρόσκληση εκδή-
λωσης ενδιαφέροντος της ΕΕΤΑΑ
εισοδηµατικά κριτήρια, τότε δεν
βαθµολογούνται σε κανένα κριτήριο
και απορρίπτονται.

Κατάσταση απασχόλησης, εργασια-

κή σχέση και είδος απασχόλησης:
90 µόρια λαµβάνουν: - οι εργαζόµε-
νοι-ες µε σύµβαση εργασίας µερικής
απασχόλησης, - οι εργαζόµενοι-ες
µε σύµβαση εργασίας ορισµένου
χρόνου, - οι εργαζόµενοι-ες µε εργό-
σηµο, - οι άνεργοι-ες, οι οποίοι/-ες
διαθέτουν δελτίο ανεργίας σε ισχύ ή
άλλο ισοδύναµο έγγραφο, 85 µόρια
λαµβάνουν: - οι µισθωτοί-ες πλήρο-
υς απασχόλησης αορίστου χρό-
νου, - οι αυτοαπασχολούµενοι-ες.

Οικογενειακή κατάσταση: 50 µόρια
λαµβάνουν: - οι µητέρες που ανή-
κουν στην οµάδα των ΑµεΑ µε
ποσοστό αναπηρίας 35% και άνω,
- οι µητέρες που έχουν τέκνα που
ανήκουν στην οµάδα των ΑµεΑ µε
ποσοστό αναπηρίας 35% και άνω.
40 µόρια λαµβάνουν: - άτοµα που
βρίσκονται σε χηρεία, - οι µονογο-
νεϊκές οικογένειες (άγαµες µητέρες),
- οι µητέρες που είναι διαζευγµένες
ή σε διάσταση, - οι µητέρες που
είναι τρίτεκνες-πολύτεκνες, 30
µόρια λαµβάνουν: - οι µητέρες που
έχουν σύζυγο που ανήκει στην
οµάδα των  ΑµεΑ µε ποσοστό
αναπηρίας 67% και άνω, - οι µητέρ-
ες που έχουν άνεργο σύζυγο µε
δελτίο ανεργίας σε ισχύ ή άλλο
ισοδύναµο έγγραφο.

Αντί «συζύγων», ανάλογη εφαρ-
µογή γίνεται και για άτοµα που
έχουν συνάψει Σύµφωνο Συµβίω-
σης και υπάγονται στις
ρυθµίσεις του ν. 3719/2008 ή
4356/2015. Η µοριοδότηση των
ανωτέρω κριτηρίων παρουσιά-
ζεται αναλυτικά και στον ακόλο-
υθο πίνακα:

Επιλέξιµες ενέργειες είναι η παροχή
θέσεων φροντίδας βρεφών από 2
µηνών έως 2,5 ετών και νηπίων και
παιδιών από 2,5 ετών έως την
ηλικία εγγραφής τους στην υποχρ-
εωτική εκπαίδευση, όπως αυτή
ορίζεται από το εκάστοτε ισχύον
θεσµικό πλαίσιο, σε Βρεφικούς,
Βρεφονηπιακούς και Παιδικούς
Σταθµούς αντίστοιχα, η παροχή
θέσεων φροντίδας παιδιών βρεφι-
κής και προσχολικής ηλικίας από 8
µηνών έως την ηλικία εγγραφής τους
στην υποχρεωτική εκπαίδευση και
παιδιών µε αναπηρία από 2,5 ετών
έως 6,5 ετών, όπως αυτή ορίζεται
από το εκάστοτε ισχύον θεσµικό
πλαίσιο σε Βρεφονηπιακούς Σταθ-
µούς Ολοκληρωµένης Φροντίδας,  η
παροχή θέσεων  δηµιουργικής
απασχόλησης παιδιών από 5 έως
12 ετών σε Κέντρα ∆ηµιουργικής
Απασχόλησης Παιδιών (Κ∆ΑΠ) και
παιδιών µε ελαφράς µορφής κινητι-
κά ή αισθητηριακά προβλήµατα και
η παροχή θέσεων φροντίδας παι-
διών µε αναπηρία, εφήβων και ατό-
µων µε νοητική υστέρηση ή/και κιν-
ητική 
αναπηρία σε Κέντρα ∆ηµιουργικής
Απασχόλησης Παιδιών µε Αναπ-
ηρία (Κ∆ΑΠ ΜΕΑ). Τα ανωτέρω όρια
ηλικίας θα εναρµονίζονται µε το εκά

στοτε ισχύον θεσµικό πλαίσιο.

Ωφελούµενες/οι της δράσης είναι: -
Μητέρες βρεφών, νηπίων και παι-
διών ή/και - Μητέρες νηπίων, παι-
διών, εφήβων και ατόµων µε Αναπ-
ηρία. - Άτοµα (γυναίκες και άνδρες),
στα οποία έχει παραχωρηθεί µε
δικαστική απόφαση η επιµέλεια παι-
διών. - Άτοµα που βρίσκονται σε
χηρεία.
Οι ωφελούµενες/οι της δράσης θα
πρέπει να πληρούν τις κάτωθι
προϋποθέσεις: - να είναι εργαζόµε-
νες/οι (µισθωτές/οί, αυτοαπασχο-
λούµενες/οι), ή - να είναι άνεργες/οι
οι οποίες/οι να διαθέτουν δελτίο
ανεργίας σε ισχύ ή άλλο ισοδύναµο
έγγραφο. Τα έγγραφα δυνάµει των
οποίων βεβαιώνεται η ιδιότητα του
ανέργου προσδιορίζον ται στην
πρόσκληση της ΕΕΤΑΑ προς τους
δυνητικά ωφελούµενους.
Από όλες τις ως άνω κατηγορίες

εξαιρούνται οι τακτικοί υπάλληλοι
του ∆ηµοσίου, των Ν.Π.∆.∆. καθώς
και υπάλληλοι µόν ιµοι και αορίστου
χρόνου των Ο.Τ.Α. (α  ́και β  ́βαθ-
µού).

Σε περίπτωση κατά την οποία η
ωφελούµενη λάβει voucher, το
οποίο δεν ενεργοποίησε, λόγω
έλλειψης θέσης στη συγκεκριµένη
κατηγορία δοµής στην οποία
ανήκει ηλικιακά το παιδί, µπορ-
εί να το ενεργοποιήσει για
πρώτη φορά σε άλλη κατηγορία
καθ’ όλη τη διάρκεια της σχολι-
κής χρονιάς, αντίστοιχη προς
την εν τω µεταξύ σηµειωθείσα
µεταβολή της ηλικίας του παι-
διού. Στην περίπτωση αυτή ανα-
προσαρµόζεται αντιστοίχως η
αξία του voucher.

Παιδικοί σταθµοί ΕΣΠΑ:
Ποιοι δικαιούνται voucher -Όλες οι προϋποθέσεις (ΚΥΑ)
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ΓΑΜΟΣ 
Ο ΠΑΡΟΤΣΙ∆ΗΣ ΒΛΑ∆ΙΜΗΡΟΣ

ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ
ΕΥΘΥΜΙΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ

ΠΟΥΜΠΟΥΡΙ∆ΟΥ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ
ΣΤΟ ΤΑΡΑΖ ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ

ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΚΑΙ
Η ΑΝΟΣΙΝΑ ΕΛΕΝΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑ

ΚΑΙ ΤΗΣ ΝΙΝΑ ΤΟ ΓΕΝΟΣ
ΖΝΤΟΡΕΝΚΟ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ ΣΤΟ
ΤΑΡΑΖ ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ ΚΑΤΟΙΚΟΣ

ΚΡΑΣΝΟΝΤΑΡ ΡΩΣΙΑΣ
ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΕΛΘΟΥΝ ΣΕ

ΓΑΜΟ ΠΟΥ ΘΑ ΤΕΛΕΣΤΕΙ ΣΤΟ
∆ΗΜΑΡΧΕΙΟ ΚΡΑΣΝΟΝΤΑΡ

ΡΩΣΙΑΣ.

ΓΑΜΟΣ 
Ο ΜΙΧΑΗΛΙ∆ΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΤΟΥ Ε∆ΟΥΑΡ∆ΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ
ΓΑΛΗΝΗΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΚΙΒΙΛΙ∆Η

ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΪΚΟΠ
ΡΩΣΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΟΣ

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΚΑΙ Η ΚΙΑΓΙΑ
ΑΝΝΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ

ΠΕΤΡΟΥΛΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ
ΒΟΥΡΒΑΧΗ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ ΣΤΗΝ

ΑΘΗΝΑ ΚΑΤΟΙΚΟΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ

ΕΛΘΟΥΝ ΣΕ ΓΑΜΟ ΠΟΥ ΘΑ
ΤΕΛΕΣΤΕΙ ΣΤΟ ∆ΗΜΑΡΧΕΙΟ

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

ΓΑΜΟΣ 

O Χρήστος
∆ηµητριάδης
του Κωνσταν-
τίνου και της
Σοφίας ,το

γένος Ντέζου,
που γεννήθηκε
στο Μαρούσι
Αττικής και
κατοικεί στη

Πετρούπολη και
η ∆άφνη

Καλέρη του
Κωνσταντίνου

και της ∆έσποι-
νας ,το γένος
Πάσσαρη,που

γεννήθηκε στην
Αθήνα και κατοι-

κεί στα Άνω
Λιόσια, πρόκει-
ται έλθουν σε
γάµο που θα
γίνει στα στο

δηµαρχείο Άνω
Λιοσίων.

«ΒΡΑ∆ΙΑ ΠΟΙΗΣΗΣ» 
από το ΝΠ∆∆ ΠΑΚΠΠΑ

∆ήµου Ελευσίνας

Το Τµήµα Κοινωνικής Πολιτικής του ΝΠ∆∆
ΠΑΚΠΠΑ του ∆ήµου Ελευσίνας, διοργανώνει
«ΒΡΑ∆ΙΑ ΠΟΙΗΣΗΣ» για τους ποιητές-µέλη του
ΚΑΠΗ µας (και των τριών παραρτηµάτων) τη ∆ευ-
τέρα 11 Ιουνίου 2018 και ώρα 6:00 µ. µ. στην ισό-
γεια αίθουσα του ΝΠ∆∆ ΠΑΚΠΠΑ «ΣΤΕΚΙ», Κίµω-
νος και Παγκάλου 11.

Στην εκδήλωση θα απαγγελθούν ποιήµατα και
µελών των ΚΑΠΗ , που έχουν αποβιώσει, από
συγγενικά και αγαπηµένα τους πρόσωπα, προς
τιµή της µνήµης τους.

Η Συντονιστική  επιτροπή των µελών
των ΚΑΠΗ

Για το Ν.Π.∆.∆.  Π.Α.Κ.Π.Π.Α.
Ο Πρόεδρος

Βασίλης Κ. Αγριµάκης                                                                             
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Η
καρδιά της Ηπείρου
«χτύπησε», για µία ακόµη
φορά, στο Πολιτιστικό Κέν-

τρο των Ηπειρωτών στον Ασπρόπυρ-
γο, όπου πραγµατοποιήθηκε το καθ-
ιερωµένο πλέον Αντάµωµα του Παν-
ηπειρωτικού Συλλόγου Ασπροπύρ-
γου, το Σάββατο, 2 Ιουνίου 2018, δίνον-
τας χρώµα, ένταση και  πολλή παρά-
δοση στην έναρξη του καλοκαιριού.
Ηπειρώτισσες και  Ηπειρώτες,
φίλες και  φίλοι  του Συλλόγου συγκεν-
τρώθηκαν στην, όλο εικόνες από την
Πατρίδα, αυλή του Πολιτιστικού Κέν-
τρου και  γλέντησαν µε τη ψυχή τους.

Η εκδήλωση ξεκίνησε µε το θερµό καλωσόρισµα, του επί  σειρά
ετών, Προέδρου κ. Κωνσταντίνου Ζηκόπουλου, ο οποίος ανέφερε την
ιδιαίτερη χαρά του να βλέπει  αυτόν τον χώρο γεµάτο από ανθρώπο-
υς που αγαπούν την Ήπειρο και  τον Σύλλογο, ενώ ευχαρίστησε τον
∆ήµο Ασπροπύργου που στηρίζει  όλες τις δράσεις του Συλλόγου. 

Επίσης, χαιρετισµό απηύθυνε ο Εντεταλµένος ∆ηµοτικός Σύµβου-
λος Νέων Κοινωνικών ∆οµών του ∆ήµου Ασπροπύργου και  Αντιπρόε-
δρος του Συλλόγου, κ. ∆ηµήτριος Καγιάς, ενώ παράλληλα µετέφερε
και  µήνυµα του ∆ηµάρχου της πόλης, κ. Νικόλαου Μελετίου, ο οποίος
απουσίαζε λόγω ενός προγραµµατισµένου ταξιδιού. Ο λόγος δόθηκε
επίσης, στην Περιφερειακή Σύµβουλο, κ. Παναγιώτα Παππά και
στον Αντιπρόεδρο της Πανηπειρωτικής Συνοµοσπονδίας Ελλάδος, κ.
Κωνσταντίνο Κωνή.

Φίλοι, εθελοντές , χορευτικοί σύλλογοι και αιρετοί 
έδωσαν το παρόν 

Το γλέντι  άνοιξε η χορευτική οµάδα του Συλλόγου, υπό την καθοδήγ-
ηση του χοροδιδασκάλου κ. Ευάγγελου Σαµπάνη, η οποία χόρεψε
∆εροπολίτισα, Βασιλαρχόντισσα, Πέρδικα, Ελενάκι , Μάγια και
Μπεράτι . Φυσικά στην επιτυχία αυτής της εκδήλωσης καταλυτικό
ρόλο διαδραµάτισε η µαγευτική ορχήστρα, µε τον Τάσο Μαγκλάρα
στο κλαρίνο, τον Χρήστο Πότση και  τον Γιώργο Μαγγίνα στο τραγούδι . 

Ο Πανηπειρωτικός Σύλλογος Ασπροπύργου ευχαριστεί  θερµά
τους µεγάλους χορηγούς της εκδήλωσης οι  οποίοι  συνέβαλαν ουσια-
στικά στην πραγµατοποίησή της. Ο κ. Θέµης Τσούλος «Αστραπή
Security», ο οποίος προσέφερε για την λαχειοφόρο αγορά, ένα πλήρ-
ες σύστηµα συναγερµού µε εγκατάσταση, δώρο µεγάλης αξίας,
καθώς και  τους Βαγγέλη και
Βασίλη Πέλεχα από το Αρτο-
ζαχαροπλαστείο «Ηπει -
ρώτικο», οι  οποίοι  προσέφε-
ραν στον Σύλλογο παραδο-
σιακά προϊόντα και  παγωτό.
Επιπλέον, χορηγοί  της Εκδή-
λωσης ήταν ο συνδυασµός
«Ασπρόπυργος – Ώρα
Ευθύνης» του Νίκου Ι.
Μελετίου, η Κρεαταγορά
Ασπροπύργου, ο συνδυα-
σµός «Ασπρόπυργος
ΑλλάΖΟΥΜΕ» του Γιάννη
Ηλία, η εταιρεία Κωνσταν-
τίνος και  Ισίδωρος Μυλωνάς
Ο.Ε. «Mylonas Parts», η Κάβα
Σαµπάνης και  ο Σπύρος
Βερούτης «Sound & Light
EQUIPMENT».

Ο Σύλλογος εκφράζει
ιδιαίτερες ευχαριστίες στον ∆ηµοτικό Σύµβουλο, Πρόεδρο της ∆ηµο-
τικής Επιτροπής Παιδείας και  ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης Σχο-
λικών Μονάδων, κ. Γεώργιο Φίλη που εκτός από τις 3 µονοήµερες
εκδροµές, που προσέφερε, σε συνεργασία µε το ταξιδιωτικό πρακ-
τορείο RIKA Travels, για τη λαχειοφόρο αγορά, βρίσκεται  στο πλευρό
του Συλλόγου µε κάθε τρόπο. 

Ένα µεγάλο ευχαριστώ το ∆.Σ. εκφράζει  στους Χορηγούς επικοι-
νωνίας του Ηπειρώτικου Ανταµώµατος και  συγκεκριµένα στους κ.κ.
Γρηγόρη Ζαφείρη και  Ανδρέα Μασούρα από το ∆ιαδικτυακό Κανάλι
«Όλο ∆υτικά» και  το Τηλεοπτικό Κανάλι  «Art tv», το οποίο θα προβά-
λει  την εκδήλωση, καθώς και  στις Εφηµερίδες «Επικαιρότητα» και
«Θριάσιο» για τη συνεχή προβολή των δράσεων του Συλλόγου, αλλά
και  στους ρεπόρτερ Βαγγέλη Παππά και  ∆ήµο Κόλλια.

Ο Σύλλογος ευχαριστεί  πολύ του Εθελοντές και  Φίλους του Συλλό-
γου Γιώργο Νάτση, Ναπολέοντα Γκόντο και  την Φωτεινή Κώτσου, για
την αµέριστη βοήθεια που έδωσαν για να διεκπεραιωθεί  άριστα η
εκδήλωση. 

Ο Στόχος του Πανηπειρωτικού Συλλόγου επιτεύχθηκε µε το παρα-
πάνω!

Ο Πρόεδρος και  το ∆.Σ. ευχαριστούν από καρδιάς τον καθένα
ξεχωριστά που τίµησαν το Ηπειρωτικό Αντάµωµα, και  εύχονται  σε
όλους να έχουν ένα υπέροχο καλοκαίρι  γεµάτο παράδοση και  διασ-
κέδαση, δίνοντας ραντεβού στην Ήπειρο της καρδιάς µας. 

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν: ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβου-
λίου, κ. Αντώνιος Καραµπούλας, οι  Αντιδήµαρχοι , κ.κ. Αναστάσιος
Παπαδόπουλος, Ισίδωρος Τσίγκος, Παντελής Σαββίδης, ο Αντιπρόε-

δρος ΟΑΦΝΤΗ, κ. Ιωάννης Κατσαρός, ο
Πρόεδρος της ∆ηµοτικής Επιτροπής
Παιδείας και  ∆ευτεροβάθµιας
Εκπαίδευσης Σχολικών Μονάδων, κ.
Γεώργιος Φίλης, ο Πρόεδρος του Πνε-
υµατικού Κέντρου, κ. Μελέτιος Μπουρ-
αντάς, ο Πρόεδρος του “ATTICA TV”, κ.
Κωνσταντίνος Τσολερίδης, η Πρόεδρος
της Κοινωφελούς Επιχείρησης του
∆ήµου Ασπροπύργου, κ. Σοφία
Μαυρίδη και  ο Εντεταλµένος ∆ηµοτικός
Σύµβουλος, Αντιπρόεδρος της Κ.Ε.∆.Α.
και  Πρόεδρος του Συλλόγου Κατοίκων
Παραλίας κ. Αντώνιος Κοναξής Επίσης,
ο Επικεφαλής του συνδυασµού

«ΑλλάΖΟΥΜΕ», κ. Ιωάννης Ηλίας, µε τους ∆ηµοτικούς Συµβούλους, κ.
Κωνσταντίνο Μυλωνά, κ. Ελένη Μαυράκη Τσίγκου, κ. Μάρκο Μάµα και
κ. Ιωάννη Κερατζάκη, καθώς και  ο Επικεφαλής του Ανεξάρτητου Ενω-
τικού Συνδυασµού «Ανθρώπινη Πόλη», κ. Ευάγγελος Παπανικολαόυ.
Από την Πανηπειρωτική Συνοµοσπονδία Ελλάδος, ο Γραµµατέας της
ΠΣΕ και  Πρόεδρος της Αδελφότητας Πέρδικα Θεσπρωτίας, κ.
Κώστας Γαβριήλ, το µέλος της ΠΣΕ και  Πρόεδρος του Συλλόγου
Ηπειρωτών Φιλαδέλφειας, κ. Μάκης Κιάµος, το µέλος της ΠΣΕ και
Έφορος Πολιτισµού του Συνδέσµου Γυναικών Ηπείρου Αττικής, κ.
Ρωξάνη Μαύρου και  οι  Συγγραφείς κ. Χρήστος Τούµπουρος και
Ευθύµιος Ρέντζιος.

Επίσης από την Ένωση Ηπειρωτών Περιστερίου «Ο ΠΥΡΟΣ», ο
Πρόεδρος κ. Ζήκος Κόντης, από την Ένωση Ηπειρωτών Ιλίου, ο Πρόε-
δρος κ. Χρήστος Γκόνης, ο Αντιπρόεδρος, κ. ∆ηµήτρης ∆άλλας και  η
Γραµµατέας, κ. Μαρίκα Γκόνη, ο ∆ήµαρχος Ιλίου, κ. Ζενέτος Νικόλαος
και  ο συµπατριώτης µας, Αντιδήµαρχος κ. Κωνσταντίνος Γκόγκος, ο
Πρόεδρος κ. Κώστας Παπαπάνος, από τον Σύλλογο Ηπειρωτών
Πετρούπολης, από τον Σύλλογο Ηπειρωτών Ηλιούπολης, η κ. Έφη
Αναστασίου, από τον Σύλλογο Ηπειρωτών Χαϊδαρίου, ο Πρόεδρος κ.
∆ηµήτρης Σούκης, από τον Σύλλογο Ηπειρωτών Αγίων Αναργύρων
«ΠΥΡΟΣ», η Πρόεδρος κ. Αθηνά Ζάγκα, από τον Σύλλογος Ηπειρωτών
Ζεφυρίου, ο Πρόεδρος κ. Ηλίας Αθανασόπουλος, από τον Σύλλογο
Ηπειρωτών Θριασίου ο Πρόεδρος κ. Φώτης Βάσιος και  ο Γραµµα-
τέας κ. Θανάσης Παλάσκας, από τον Σύλλογο Ηπειρωτών Παϊανίας
εκπρόσωποι του ∆.Σ. η κ. Κολέτση, η κ. Γεωργία Κατσαντούλα και  η κ.
Τάτση από τον Σύλλογο Ηπειρωτών Γαλατσίου ο Αντιπρόεδρος, κ.
Ναπολέων Γκόντος και  ο κ. Ηλίας Χρηστάκος και  Μέλη του ∆.Σ. από

τον νεοσύστατο Σύλλογο Ηπειρ-
ωτών Αγίας Βαρβάρας. Επίσης,
κοντά µας βρέθηκαν, η Αδελφότητα
Ρωµανιωτών µε τον Πρόεδρο κ.
Θεόδωρο Τζαρτζούλη, η Οµοσπον-
δία Μουργκάνας Θεσπρωτίας µε
τον Πρόεδρο κ. Αλέξη Τσέκα, η Οµο-
σπονδία Καλαµά µε τον κ. Θανάση
Τσεκούρα, η Αδελφότητα Πόβλα
Θεσπρωτίας µε τον Πρόεδρο κ.
Παναγιώτη Ανυφαντή, η Αδελφότητα
Κτισµάτων Πωγωνίου µε την
Νούσια Κωνσταντίνα και  η Αδελφότ-
ητα Παρακαλάµου Ιωαννίνων µε τον
κ. Μπάγια Αλέκο. 

Επιπρόσθετα, οι  τοπικοί  Σύλλο-
γοι  της πόλης παραβρέθηκαν στην
εκδήλωση του Συλλόγου. Ειδικότε-
ρα, από τη Εθελοντική Οµάδα
Ασπροπύργου «ΘΡΙΑ», ο Γραµµα-
τέας κ. Ιωάννης Πίνης και  η Ταµίας

Φαίη Χατζηπολυχρόνη, από τον Σύλλογο Γυναικών «Η Κροκωνίς», η
Πρόεδρος κ. Μαρία Ρηγάτου, από τη ∆ηµοτική Τοπική Οργάνωση
Νέας ∆ηµοκρατίας Ασπροπύργου, η κ. Γεωργία Πηλιχού, από τον
Εξωραϊστικό Σύλλογο Ήµερου Τόπου η Γραµµατέας κ. Αλεξάνδρα
Καρακατσάνη,από τον Αθλητικό Σύλλογο «Ολύµπιος ∆ίας Ασπρ-
οπύργου», ο Πρόεδρος, κ. Νικόλαος Ματθαίου, από τον Αθλητικό
Σύλλογο Πυρρίχιος, ο Πρόεδρος κ. Χρήστος Αποστολόπουλος, από
τον Αθλητικό Σύλλογος «Αίας Παραλίας», ο Πρόεδρος κ. Νίκος
Αγγελόπουλος και  ο κ. Κώστας Σέτος, από τον Αγροτικό Σύλλογο
Ασπροπύργου, η Γραµµατέας κ. Μαρία Περηφάνου, από το Αθλητικό
Σωµατείο «Κριός Ασπροπύργου», ο Πρόεδρος κ. Θεόδωρος Βάντζος,
από τον Σύλλογο Εθελοντών Φωλιά Αετού η Γραµµατέας κ. Μαρία
Μπατσίλα, από τον Σύλλογο Κρητών Ασπροπύργου, ο Πρόεδρος κ.
Μιχάλης Σινάκης, από τον Αθλητικό Σύλλογο «∆ΥΝΑΜΗ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ», ο Πρόεδρος κ. Σωτήρης Τριβέλλας, από τον
Κυνηγετικό Σύλλογο Ασπροπύργου, ο Πρόεδρος κ. Γεώργιος Παπαθ-
ανασίου και  το µέλος κ. Σταµάτης Γιάννης, από την Ένωση Ποδοσφαι-
ρικών Σωµατείων ∆υτικής Αττικής, ο Πρόεδρος κ. Γεώργιος Ντούρος,
από τον Σύλλογο Γονέων και  Κηδεµόνων του 4ου ∆ηµοτικού, η Πρόεδρ-
ος κ. Μαρία Γκούµα Πατέλα και  από το Σύλλογο Γονέων και  Κηδεµό-
νων του 6ου ∆ηµοτικού, ο Γραµµατέας κ. Χρήστος Κατσαΐτης.

Με εκτί µηση γι α το ∆.Σ.
Ο Πρόεδρος Κωνσταντί νος Ζηκόπουλος 
Ο Γεν. Γραµµατέας Αχι λλέας Μάρης
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Εγγραφές θα γίνονται στον 2ο όροφο 
του ∆ηµαρχείου Μάνδρας

Την καθιερωµένη εκδροµή στο Ι.Ν. Αγίας Κυριακής στην
∆ηµητσάνα πραγµατοποιεί ο ∆ήµος Μάνδρας – Ειδ-

υλλίας το Σάββατο 7 Ιουλίου 2018.  Για όλους τους ενδια-
φερόµενους της Μάνδρας  οι δηλώσεις συµµετοχής και οι

εγγραφές θα γίνονται στον 2ο όροφο του ∆ηµαρχείου
Μάνδρας ή στο τηλέφωνο 213.2014.936. 

Για τους ενδιαφερόµενους από τις Ενότητες των Ερυθ-
ρών, Βιλίων και Οινόης οι εγγραφές θα γίνονται στους

χώρους των ΚΑΠΗ της κάθε ενότητας.

Η καρδιά της Ηπείρου «χτύπησε», για µία ακόµη φορά, στο
Πολιτιστικό Κέντρο των Ηπειρωτών στον Ασπρόπυργο 



14-θριάσιο ∆ευτέρα 11 Ιουνίου 2018 

Ενοικιάζεται στον Ασπρόπυργο
Λεωφόρος ΝΑΤΟ 222, επαγγε-
λµατικός χώρος (1ος όροφος)
160τ.µ. για κέντρο ξένων γλωσ-
σών. Τιµή συζητήσιµη. 
Βασιλική, τηλ. επικοινωνίας 
6970878514, 2105598748

Ενοικιάζεται
τριάρι διαµέρισµα στο κέντρο του
Ασπροπύργου, επί της 
Λεωφόρου ∆ηµοκρατίας (Πλησίον
∆ηµαρχείου).
Τηλέφωνο επικοινωνίας:
6937168062

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ
Ενοικιάζεται επαγγελµατικός

χώρος 105 τετραγωνικών µέτρων
στο κέντρο του Ασπροπύργου
(Σαλαµίνος & Κολοκοτρώνη). ∆εν
διατίθεται για χώρο εστίασης
(προτίµηση φαρµακείο / γραφεία)

Τηλέφωνο επικοινωνίας
6974792931 κος Σταύρος

ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΣΣ  ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΣΣ  

- Ενοικιάζεταικατάστηµα 110 τ.µ.
επί της Λεωφόρου 
∆ηµοκρατίας και  πωλεί ται  ο
επαγγελµατικός εξοπλισµός του.
Τηλέφωνο επικοινωνίας
6945334415

- Ενοικιάζεται  σπίτι  100 τ.µ. στο
κέντρο του Ασπροπύργου, οροφο-
διαµέρισµα µε 2 κρεβατοκάµαρ-
ες, κουζίνα, 
σαλονοτραπεζαρία και  µπάνιο.
Τηλέφωνο επικοινωνίας
6945334415

Ενοικιάζεται διαµέρισµα 1ου
ορόφου 87 τ.µ. σε νεόδµητη πολ-
υκατοικία στη Μαγούλα Αττικής, µε
2 υπνοδωµάτια , σαλόνι, τραπεζα-
ρία, κουζίναγραφείο, 1WC,
κουφώµατα αλουµινίου διπλά τζά-
µια, air condition, ηλιακό θερµοσίφ-
ωνα, νυχτερινό ηλεκτρικό τιµολό-
γιο, αυτόνοµη θέρµανση, 
θέση parking στην πιλοτή ,αποθ-
ήκη 20 τ.µ. στο υπόγειο. Κοντά σε
αστική συγκοινωνία και προα-
στιακό σιδηρόδροµο.

Τηλέφωνο επικοινωνίας:
6944204160

Ενοικιάζεται στην Μάνδρα ισόγει-
ος επαγγελµατικός χώρος 67τµ
πλησίον 2ου 
∆ηµοτικού σχολείου.  ∆ιαθέτει
πατάρι, αποθήκη και θέση  στάθ-
µευσης. Κατάλληλο για γραφείο ή
mini market.  Τιµή συζητήσιµη.
6977982173

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΟΝ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ
(ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ ΚΑΙ
ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ) 
ΑΚΙΝΗΤΟ ΙΣΟΓΕΙΟ 160τµ.
∆ΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ ΧΩΡΟΣ ΜΕ
ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ 
( ΠΡΩΗΝ ΒΡΕΦΙΚΟΣ
ΣΤΑΘΜΟΣ). ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 6973823418.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΤΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ 65
Τ.Μ. ΙΣΟΓΕΙΟ ΜΕ 2 WC,
AIRCONDITION,
ΣΥΝΑΓΕΡΜΟ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
6946288952

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 
Μονοκατοικία 60 τµ. στα Νεόκτιστα
Ασπροπύργου στη θέση ∆εµερτζή
πίσω από το ∆ηµοτικό σχολείο κάθε-
τα στην Ηρώων Πολυτεχνείου.
∆ιαθέτει κήπο 100 τ.µ. , µπάρµπεκιου
και υπέρ οχη θέα στο Θριάσιο και τον
κόλπο του Σκαραµαγκά.Μόνο για οι-
κογένειες τηλ. 6944636483

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ 
επαγγελµατικοί χώροι - γραφεία (ισό-
γειο και 2ος όροφος) στο κέντρο του
Ασπροπύργου, για οποιαδήποτε
χρήση. 
Τηλ. επικοινωνίας 
6974011586.   (21.2. 17)

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ 65 Τ.Μ.
ΙΣΟΓΕΙΟ ΜΕ 2 WC, AIRCONDI-
TION, ΣΥΝΑΓΕΡΜΟ.ΤΗΛΕΦΩΝΟ
6946288952

ΕΛΕΥΣΙΝΑ: ∆ιατίθεται (ενοικίαση ή
πώληση) κεντρικό κατάστηµα (Οδός
Παγκάλου) 300τµ + 100τµ βοηθη-
τικός χώρος. τηλ. επικοινωνίας:
6934689242.(22.7.17)

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΤΟΝ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ 90ΤΜ ΣΤΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ.
ΤΗΛΕΦΩΝΟ 2105571925 &
6949073467 

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣδιαµέρισµα 54
τ.µ., 1ου, 1 υ/δ, κατασκευή '76, µπά-
νιο, κεντρική θέρµανση, κλιµατισµός,
ανακαινισµένο, ανακαίνιση '15, τιµή
250€, συζητήσιµη
6949629435

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ µονοκατοικία 80
τ.µ., ισόγεια, 2 υ/δ

, 
κατασκευή '65,

µπάνιο, α
νοικτό πάρκιν, κήπος 170 
τ.µ., ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΕ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο
245τµ, τιµή 370€- 2111041100

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

Πωλείται οικόπεδο 1400τµ στην Αγία
Σωτήρα µε 40 τµ κτίσµα στην Αγία
Σωτήρα ανταλάσσεται και µε διαµέρισµα
η µαγαζί. 
Επικοινωνία : 6984792490

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣΓΚΟΡΥΤΣΑ, υπό
κατασκευή γκαρσονιέρα 35 τ.µ., στον
ηµιώροφο, 1 υ/δ master, κατασκευή
'17, µπάνιο, προκασκευασµενο, µε-
ταφέρεται στο χωρο σας, τιµή 6.500€,
συζητήσιµη , 10:00-22:00--
6970343665

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Ηµερος Τοπος,
µονοκατοικία 57 τ.µ., ισόγεια, 2
υ/δ, κατασκευή '85, µπάνιο, σε
οικόπεδο 170 τ.µ., ενιαιο σαλονι -
κουζινα, τζάκι, πάρκιν, αποθήκη,
κήπος, ελεύθερη, ανακαινισµένη,
ανακαίνιση '10, τιµή 30.000€,
συζητήσιµη , 210/5764121

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Ηµερος τοπος,
µονοκατοικία 280 τ.µ., ισόγεια, 2
υ/δ (το 1 master), µπάνιο, καλή κα-
τάσταση, τιµή 60.000€, συζητή-

σιµη.
6953058205

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Νέα Ζωή, µονο-
κατοικία 100 τ.µ., ισόγεια, προσό-
ψεως, 3 υ/δ (το 1 master), κατασ-
κευή '78, µπάνιο, wc, σε οικόπεδο
400 τ.µ., θέα βουνό, ανοικτό πάρ-
κιν, αποθήκη, κήπος, ελεύθερη,
άριστη κατάσταση, ανακαίνιση '00,
τιµή 35.000€
6986257643

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 
Πωλείται οικόπεδο εντός σχεδίου
στον περιφερειακό της Αγίας Παρ-
ασκευής έκτα
σης 500 µέτρων . Τηλ.
6936678467  (6.12.16)

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 
Πωλoύνται 2 οικόπεδα στην περ-
ιοχή Ρουπακίου, 600 τ.µ. το καθέ-
να εντός σχεδίου. Τηλ. επικοι-
νωνίας 6977010051 (ώρες 10:00-
13:00 )  (7.1.17)

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Νεόκτιστα, µο-
νοκατοικία 90 τ.µ., 3 υ/δ, κήπος 60
τ.µ., καρποφόρα δέντρα, πωλείται
λόγω ανάγκης, τιµή 20.000€τηλ:
2105126436

ΕΛΕΥΣΙΝΑ νεόδµητη γκαρσονι-
έρα 58 τ.µ., 1ου - 2ου - 4ου, 1 υ/δ,
κατασκευή '05, µπάνιο, επιπλω-
µένη, αυτόνοµη θέρµανση, κλιµα-
τισµός, πόρτα ασφαλείας, τέντες,
θέα θάλασσα, µεσίτες δεκτοί, τιµή
57.000€, συζητήσιµητηλ:
6978415698

ΕΛΕΥΣΙΝΑ νεόδµητη γκαρσονι-
έρα 31 τ.µ., 1ου - 2ου, 1 υ/δ, κα-
τασκευή '05, µπάνιο, studio, τέν-
τες, δωµάτιο µε ενιαία κουζίνα, κλι-
µατιστικό, τιµή 28.000€, συζητή-
σιµη
τηλ:6978415698

ΕΛΕΥΣΙΝΑ Παράδεισος, ηµιτελής
µεζονέτα 162 τ.µ., 2 επίπεδα, ισό-
γεια, γωνιακή, 4 υ/δ (το 1 master),
2 µπάνια, σε οικόπεδο 183 τ.µ.,
πάρκιν, αποθήκη 25 τ.µ., τιµή
309.000€, συζητήσιµη

Πωλείται οικόπεδο 
εντός σχεδίου πόλεως Ρουπακίου
400µ². Τιµή 35.000€
Είκοσι χιλιάδες µετρητά και 1.500€
τον µήνα. Πληροφορίες στο 6977-
646768.

ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΚΥΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙ∆Α
ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ
ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΗ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ
ΓΥΝΑΙΚΩΝ (ΚΑΙ ΕΝΕΣΕΙΣ)
ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑ
ΜΑΓΟΥΛΑ ΜΑΝ∆ΡΑ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ
ΒΑΣΩ  6986712390

ΚΥΡΙΑ ζητά εργασία για οικιακή
βοηθός και φύλαξη ηλικιωµένων
στην περιοχή του Θριασίου
Πεδίου. Τηλ. 6944802271

Κυρία Ελληνίδα αναλαµβάνει οι-
κιακές εργασίες(καθαριότητα -
σίδερο) µε 5 ευρώ την ώρα . Κα.
Σοφία 6997505700

ΚΥΡΙΑ ΖΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΦΥΛΑΞΗ
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΩΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ. ΤΗΛ. 6974394991

ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΣ ΕΤΩΝ 38
ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗ ΦΥΛΑΞΗ
ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙ∆Α ΒΡΕΦΩΝ. 
ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ 10 ΕΤΩΝ ΣΕ
ΒΡΕΦΗ ΕΩΣ 3 ΕΤΩΝ
ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑ -
ΜΑΓΟΥΛΑ ΚΑΙ ΓΥΡΩ ∆ΗΜΟΙ.
ΠΡΩΙΝΟ ΩΡΑΡΙΟ. 
ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΕΣ.
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:
6977403342

ΚΥΡΙΑ ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΝΑ ΕΡΓΑΣΤΕΙ
ΩΣ ΒΟΗΘΟΣ - ΓΗΡΟΚΟΜΟΣ
(ΟΧΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΉ)ΣΤΗΝ
ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ
ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕ∆ΙΟΥ. ΤΗΛ
6986712390. Κα Βάσω.

Κυρίααναλαµβάνει τη φύλαξη και
φροντίδα παιδιών σε περιοχές της

∆υτικής Αττικής µε χρόνια προϋπ-
ηρεσία. Τηλ. 6994948553. 

ΣΤΕΛΙΟΣ ΑΛΜΠΑΝΤΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΜΕΛΕΤΕΣ Ι∆ΙΩΤΙΚΑ & ∆ΗΜΟΣΙΑ
ΕΡΓΑ. 
Γραφείο: Φυλής 8 Ά Ασπρόπυρ-
γος.Τηλέφωνο: 210-5573042.
Fax: 210-5576988

ΖΗΤΟΥΝ
ΖΗΤΕΙΤΑΙ µονοκατοικία στην
Ελευσίνα ή τον Ασπρόπυργο
6985960067

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο
400, 500 ή 600 τµ στα Γερµανικά Ασπρ-
οπύργου. Τηλ επικοινωνίας:
6946971237

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Στον Ασπρόπυργο δια-
µέρισµα ή µονοκατοικία για ε-
νοικίαση. 
Κατα προτίµηση τριάρι. 
Τηλ: 6946971237

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Ζητείται νέος µε εκπληρωµένες
τις στρατιωτικές υποχρεώσεις
για κατάστηµα βιοµηχανικών
ειδών στον Ασπρόπυργο. Απα-
ραίτητη η γνώση χρήσης Η/ΥΠ.
Βιογραφικό στο mail 
centromecanicca@yahoo.gr.
Τηλ. fax: 2105570474

ΖΖηηττεείίττααιι  αρτοποιός 
περιοχή Μάνδρα Αττικής. Τηλ:
6945728662 - Αναστάσιος

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ Η ΜΙΚΡΟ
∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΓΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΣΤΗΝ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ /
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ / ΜΑΓΟΥΛΑΣ
ΤΗΛ: 6947882562

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΕΜΠΕΙΡΗ ΚΥΡΙΑ ΜΕ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΟΝΙΜΗ
ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤ’ΟΙΚΟΝ ΓΙΑ ΦΡΟΝΤΙ∆Α
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΗΣ.ΠΕΡΙΟΧΗ: ΕΛΕΥΣΙΝΑ
τηλ. 6945930393

ΑΑσσππρρόόππυυρργγοοςς::  ππωωλλοούύννττααιι  77,,55  
σσττρρέέµµµµαατταα  θθέέσσηη  ΚΚααττσσοουυλλιιέέρρηη  κκοοννττάά

σσττοο  ΡΡοουυππάάκκιι
Πωλούνται 7,5 στρέµµατα θέση Κατσουλιερη

κοντά  στο Ρουπάκι Τηλέφωνο
επικοινωνίας: 6948560208

ΑΑσσππρρόόππυυρργγοοςς::  ππωωλλοούύννττααιι  2244  
σσττρρέέµµµµαατταα  σσττηη  θθέέσσηη  ΡΡυυκκιιάά

Αχαρακτήριστη ζώνη περίπου 24 στρέµµατα
θέση Ρυκιά Ασπρόπυργος. Τηλέφωνο ‘επικοι-

νωνίας: 6948560208

<<Ενοικιάζεται ισόγειο
κατάστηµα 63µ² επί της οδού
Φυλής 8Α.  Πληροφορίες στα

τηλέφωνα 6947-26784 
και 6985066463>>.

Ενοικιάζεται στον Ασπρόπυργο 
Λεωφόρος ΝΑΤΟ 222, επαγγελµατικός

χώρος (1ος όροφος) 160τ.µ. 
για κέντρο ξένων γλωσσών.
Τιµή συζητήσιµη. Βασιλική, 

τηλ. επικοινωνίας 6970878514,
2105598748

Ενοικιάζεται Επαγγελµατικός
Χώρος -  Περιοχή Ασπρόπυργος

Ενοικιάζεται Επαγγελµατικός Χώρος 1ου Ορόφ-
ου, για γραφείο ή κατάστηµα επι της Λεωφόρου
∆ηµοκρατίας, στη διασταύρωση Ασπροπύργου
(µε θέα την Εθνική Οδό). 60 τετραγωνικά µέτρα,

µε θέση πάρκινγκ. τηλέφωνο επικοινωνίας:
2105574070 & 6974668763
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ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΡΙΑΣΙΟ 
213 2028000
ΙΚΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ (ΓΡΑΦΕΙΑ) Τηλ: 210-
5586632, 210-5586633 
ΙΚΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ (ΙΑΤΡΕΙΑ) 210
5586773
Κέντρο Υγείας Ελευσίνας Χαριλάου Τρι-
κούπη 213 200 6900
Ι. Κ. Α. ( ∆ιοικητικές Υπηρεσίες )
Κελεού & Μιαούλη 210 55 14 736 
Ι. Κ. Α. ( Ιατρεία ) Κοντούλη 2
210 55 49 168

ΙΚΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 210 2318684
ΙΚΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2469171
ΙΚΑ ΜΑΝ∆ΡΑΣ 210 5555373

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ: 213 2047002

∆ΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
210 5577190 - 210 5571805
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
210 5581070
∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ 210 5581072
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 210 5581085
ΚΕΠ 213 2006700-9213 2006710
(∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ)

∆ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 
213 2072300-2, 210 2415300-2
ΑΣΤΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210
2478000
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2478020
∆ΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2407444
∆ΕΗ 210 2469393 (∆. ΒΑΡΕΛΑ 3 &
ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ 7 - ΠΛ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ)
ΕΥ∆ΑΠ 210 2405240-1 ΒΛΑΒΕΣ 214
45504562
ΚΕΠ 213 2060200 (∆ΕΚΕΛΕΙΑΣ 34
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ
210 24000216
ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ 210 2468360

∆ΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
210 5537100 - 5537252
∆ΗΜ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΓΟΥΛΑΣ 213 2140410
Αστυνοµικό Τµήµα 210 55 46 674
- 210 55 46 285
Τροχαία ∆ήµητρος & Εθν. Αντιστάσεως
210 55 46 579 - 210 55 46 930
Λιµεναρχείο 210 55 42 454
Οργανισµός Λιµένος Ελευσίνας
210 55 62 804 - 8
Αεροδρόµιο Ελευσίνας 210 55 05 000
Ειρηνοδικείο 210 55 46 055
Ο. Σ. Ε. 210 55 46 521
Τελωνείο 210 55 46 502
∆ασονοµείο 210 55 46 964
Εργατικό Κέντρο Ελευσίνας ∆υτ. Αττικής
210 55 46 237 - 210 55 46 321
Επιθεώρηση Εργασίας 210 55 48 046
Ο. Α. Ε. ∆. 210 55 42 412
∆. Ε. Η. Ηρώων Πολυτεχνείου 108 2 1 0
55 46 227
∆. Ε. Η. ( Βλάβες ) 10507
Ε.Υ.∆.ΑΠ. ( Βλάβες ) 1022
Ο. Τ. Ε. Γ. Παύλου 210 55 42 299
- 210 55 46 399
ΕΛ. ΤΑ. Περσεφόνης 14 210 55 46 564
ΕΛ. ΤΑ. ( Κέντρο ∆ιανοµής ) Κυπραίου 146
210 55 62 769

Εφορία Αρχαιοτήτων 210 32 19 776
Αρχαιολογικό Μουσείο 210 55 46 019

∆ΗΜΟΣ ΜΑΝ∆ΡΑΣ
213 2014900
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΝ∆ΡΑΣ 210
55555512
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΑΝ∆ΡΑΣ 210 5558577
ΚΕΠ 210 5559626

∆ΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
2132042700-1
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 213
2038801
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 210
2486223
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 210
2474446
ΚΕΠ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 210 2319180

∆ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ
22960 81007
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 22960 22100
ΙΚΑ 22960 21537 
ΚΕΠ 22960 83270

∆ΗΜΟΣ ΧΑΪ∆ΑΡΙΟΥ 
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ : 213 20 47 200 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ∆ΗΜΑΡΧΟΥ : 213 20 47 215,
FAX : 210 58 19 841, email : gm@haidari.gr
ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ : 213 20 47 263  ,  213 20 47
262 , 213 20 47 269   FAX : 210 58 11 621
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
(∆ΗΜΟΤΟΛΟΓΙΑ) : 213 20 47 253  ,  213 20
47 254 , 213 20 47 258   FAX : 210 58 11
621

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙ∆ΟΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ :
213 20 47 265 , 213 20 47 266 , 
213 20 47 267
ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ : 213 20 47 268 ,
213 20 47 269 , 213 20 47 270 
ΤΜΗΜΑ ΑΛΛΟ∆ΑΠΩΝ &
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ : 213 20 47 256 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ : 213 20 47 204, 213 20
47 255, 213 20 47 344 
∆/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ :
213 20 47 244 , 210 58 18 860
ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ : 210 58 22 240
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ : 210 58 10 901 
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ∆ΗΜΟΥ
ΧΑΪ∆ΑΡΙΟΥ : 213 2047360 , 213 20 47 364
, 213 20 47 367  
ΤΜΗΜΑ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ-ΒΡΑΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ
ΣΤΑΘΜΩΝ : 213 20 47 264 , 213 20 47 251
, 213 20 47 249 , 213 20 47 250 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΕΡΕΙΣΜΑ) : 210
53 23 090
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ : 210 58 21 574
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΛΑΤΑΚΙ : 210
58 21 639 , 210 53 21 142
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ∆ΑΣΟΥΣ : 210 58
22 074 
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΓΡΗΓΟΡΟΥΣΑΣ : 210 58 21
723
ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΑΠΗ 

1ο ΚΑΠΗ: 210 58 12 080 
2ο ΚΑΠΗ: 210 53 21 631 
3ο ΚΑΠΗ: 210 58 15 608

ΧΧΡΡΗΗΣΣΙΙΜΜΑΑ  ΤΤΗΗΛΛΕΕΦΦΩΩΝΝΑΑ ΓΓρρααφφεείίοο  ΑΑππαασσχχόόλληησσηηςς
∆∆ήήµµοουυ  ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΕΡΓΑΤΕΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 40 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη στην
Βιοµηχανία
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινή-

του

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΕΡΓΑΤΕΣ
ΜΕΤΑΞΟΤΥΠΙΑΣ
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 40 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο

Προϋπηρεσία: Απαραίτητη στην
Βιοµηχανία
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΦΥΛΑΚΕΣ
Απαραίτητα Προσόντα
·    Άδεια εργασίας προσωπικού
ασφαλείας
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 35 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Απόφοιτος
Μέσης Εκπαίδευσης
Βασικές Γνώσεις Αγγλικών
Βασικές Γνώσεις Η/Υ
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή ΟΧΙ Απα-
ραίτητη
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΚΛΑΡΚ
(ΜΕ Α∆ΕΙΑ)
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 45 ετών
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινή-

του

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΕΡΓΑΤΕΣ
ΑΠΟΘΗΚΗΣ
Άντρες
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 45 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Απόφοιτοι
Γυµνασίου-Απόφοιτοι Λυκείου
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Πρόσθετα Προσόντα:Γνώση Picking
& Scanner
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινή-

του

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Ο∆ΗΓΟΙ Γ΄
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΜΕ ΠΕΙ
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 40 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Απόφοιτοι

Λυκείου
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινή-

του

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Ο∆ΗΓΟΙ Ε΄

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΜΕ ΠΕΙ
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 47 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Πρόσθετα Προσόντα :Κάτοχοι ∆ιπ-
λώµατος ADR
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

ΖΗΤOYNTAI ΣΧΕ∆ΙΑΣΤΕΣ 3D-
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ
Επιθυµητά Προσόντα:
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Πτυχιούχοι
ΑΕΙ/ΤΕΙ Μηχανολόγοι Μηχανικοί ή
αντίστοιχου αντικειµένου
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Ξένες Γλώσσες:Αγγλικά
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου
Εκπληρωµένες στρατιωτικές υποχρ-
εώσεις

Περιγραφή Θέσης:
∆ηµιουργία κατασκευαστικών
σχεδίων των προϊόντων/µηχανηµά-
των εταιρείας Τροποποιήσεις και
παραλλαγές σχεδίων, Κοστολόγηση
προϊόντων/µηχανηµάτων/έργων,
Έρευνα και ανάπτυξη νέων προϊόν-
των, ∆ηµιουργία και οργάνωση
τεχνικών φακέλων, ∆υνατότητα
εξεύρεσης τεχνικών λύσεων σε
υπάρχοντα προβλήµατα, Υποστήρ-
ιξη του τµήµατος Πωλήσεων µε σχέ-
δια και τεχνικές οδηγίες

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΟΞΕΙ∆ΩΤΩΝ ∆ΙΚΤΥΩΝ
Επιθυµητά Προσόντα:
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη

Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου
Εκπληρωµένες στρατιωτικές υποχρ-
εώσεις

Ζ Η Τ Ε Ι Τ Α Ι
ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΗΣ
Επιθυµητά Προσόντα:
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτ-
ητο
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου
Εκπληρωµένες στρατιωτικές υποχρ-
εώσεις

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΦΙΝΙΡΙΣΤΗΣ-
ΣΤΙΛΒΩΤΗΣ
ΑΝΟΞΕΙ∆ΩΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
Επιθυµητά Προσόντα:
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινή-

του
Εκπληρωµένες στρατιωτικές

υποχρεώσεις

ΕΕππιικκοοιιννωωννίίαα::  ΓΓρρααφφεείίοο  ΑΑππαασσχχόόλληησσηηςς  ∆∆ήήµµοουυ
ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ,,  ΣΣααλλααµµίίννοοςς  2200,,  ΌΌππιισσθθεενν  ∆∆ηηµµααρρχχεείίοουυ..

ΤΤηηλλέέφφωωνναα  ΕΕππιικκοοιιννωωννίίααςς::  22113322000066448899  
&&  22110055557766770044  EEmmaaiill  γγιιαα  ααπποοσσττοολλήή  

ΒΒιιοογγρρααφφιικκώώνν::  iinnffoo@@aappaassxxoolliissiiaasspp..ggrr
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Σ
το πλαίσιο  έρευνας, προέκυψε ότι  από
το 2014 µέλη  κυκλώµατος οργάνωσαν και
διέπραξαν τουλάχιστον 26 παράτυπες

αναγνωρίσεις τέκνων. Για την ίδια υπόθεση
αντιµετωπίζουν κατηγορίες ακόµη 46 άτοµα,
µεταξύ των οποίων 20 ηµεδαπές µητέρες
ανήλικων  25 αλλοδαποί  που εµφανίζονταν ως
δήθεν πατέρες των τέκνων αυτών, καθώς και  µία
δικηγόρος

Σηµειώνεται  ότι  οι  αλλοδαποί  - φερόµενοι  ως
πατέρες, κατέβαλαν για την ολοκλήρωση της
παράτυπης διαδικασίας, το χρηµατικό ποσό των
2.000 ευρώ, εκ των οποίων τα 500 ευρώ
καρπώνονταν τα µέλη του κυκλώµατος και  τα
υπόλοιπα χρήµατα κατέληγαν στην ηµεδαπή
µητέρα του ανήλικου τέκνου

Αναλυτικότερα από το Τµήµα Ασφαλείας
Λιβαδειάς εξαρθρώθηκε το εν λόγω οργανωµένο
κύκλωµα, τα µέλη του οποίου ενέχονται  στη
διάπραξη πολυάριθµων υποθέσεων

Οι συλλήψεις αφορούν Ελληνες δύο άνδρες,
ηλικίας 43 και  21 ετών, καθώς και  δύο γυναίκες,
ηλικίας 58 και  34 ετών αντίστοιχα.

Στο πλαίσιο της επιχείρησης συνελήφθησαν
ακόµα µία 19χρονη Ελληνίδα και  δύο αλλοδαποί,
ηλικίας 36 και  35 ετών, διότι  όπως διαπιστώθηκε
εµπλέκονται  σε διαδικασία παράτυπης
αναγνώρισης του τέκνου της 19χρονης από τον
36χρονο, ενώ ο 35χρονος είχε το ρόλο του
διαµεσολαβητή.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, τα τέσσερα
µέλη του κυκλώµατος, καθώς και  ένας ακόµη
30χρονος, επίσης ηµεδαπός, συνεργός τους,
τουλάχιστον από το 2014, είχαν ενταχθεί  σε
εγκληµατική οργάνωση, µε ιεραρχική δοµή και
συγκρότηση, σκοπός της οποίας ήταν ο

παράνοµος προσπορισµός οικονοµικού
οφέλους, από παράτυπες αναγνωρίσεις
εξώγαµων τέκνων ηµεδαπών µητέρων, από
αλλοδαπούς διαφόρων υπηκοοτήτων, ώστε οι
τελευταίοι  να εφοδιάζονται  µε νοµιµοποιητικά
έγγραφα παραµονής τους στη χώρα µας, ως
γονείς ανήλικων ηµεδαπών τέκνων.

Ειδικότερα, τα µέλη του κυκλώµατος, µε
ηγετικά στελέχη την 58χρονη και  τον 43χρονο,
προσέγγιζαν ηµεδαπές γυναίκες (και  συγγενικά
τους πρόσωπα), ακόµη και  πριν γεννήσουν και
τι ς έπειθαν, έναντι  χρηµατικής αµοιβής, να
δηλώσουν ψευδώς ότι  απέκτησαν τέκνα µε
αλλοδαπούς, οι  οποίοι  εµφανίζονταν ως δήθεν
πατέρες των τέκνων αυτών.

Για την πραγµατοποίηση των αναγνωρίσεων,
µέλη του κυκλώµατος µετέβαιναν αρχικά µε την
ηµεδαπή µητέρα και  τον αλλοδαπό, φερόµενο ως
πατέρα, σε συµβολαιογραφικά γραφεία, όπου
συντάσσονταν σχετικές συµβολαιογραφικές
πράξεις, ενώ στη συνέχεια προέβαιναν στην
δήλωση των αναγνωρίσεων σε δηµοτικό
ληξιαρχείο.

Σηµειώνεται  ότι  οι  αλλοδαποί  - φερόµενοι  ως
πατέρες, κατέβαλαν για την ολοκλήρωση της
παράτυπης αυτής διαδικασίας, το χρηµατικό
ποσό των (2.000) ευρώ, εκ των οποίων τα (500)
ευρώ καρπώνονταν τα µέλη του κυκλώµατος και
τα υπόλοιπα χρήµατα κατέληγαν στην ηµεδαπή
µητέρα του ανήλικου τέκνου.

Μάλιστα στην κατοχή των δύο αλλοδαπών
συλληφθέντων βρέθηκαν και  κατασχέθηκαν
συνολικά (2.340) ευρώ, εκ των οποίων τα (2.000)
ευρώ προορίζονταν ως αµοιβή των µελών του
κυκλώµατος και  της 19χρονης συλληφθείσας, για
την παράτυπη αναγνώριση του ανήλικου τέκνου
της.

Σε βάρος των συλληφθέντων σχηµατίσθηκε
δικογραφία για τα - κατά περίπτωση -
αδικήµατα της συγκρότησης και  ένταξης σε
εγκληµατική οργάνωση, πλαστογραφίας,
απάτης, υφαρπαγής ψευδούς βεβαί ωσης,
δι ατάραξης οι κογενει ακής τάξης και
παράβασης των δι ατάξεων του Κώδι κα
Μετανάστευσης και  Κοι νωνι κής Ένταξης.

Την έρευνα και  το προανακρι τι κό έργο

Ρεκόρ στις αφίξεις των τουριστών περιµένει και
φέτος το υπουργείο Τουρισµού

Μ
άλιστα, εκτιµά ότι οι
επισκέπτες στη
χ ώρα µας θα αυξηθ-

ούν  κατά 2 εκατ. σε σχ έση
µε πέρυσι και ότι θα ξεπερά-
σουν  τους 32 εκατοµµύρια.
Αν τίστοιχ α εκτιµάται ότι θα
αυξηθούν  και τα έσοδα, τα
οποία πέρυσι υπο-
λογίστηκαν  σε 14,7 δισ.
ευρώ.

Αυτά τα στοιχ εία παρέθε-
σε ο Γ. Τζιάλλας, γ.γ. τουριστικής πολιτικής και αν άπτυξης του υπουργείου Τουρισµού,
στην  ηµερίδα για τον  τουρισµό υγείας της Ελλάδας, που οργαν ώθηκε από το ∆ιεθν ές
Κέν τρο Τουρισµού Υγείας και το Παγκόσµιο Ιν στιτούτο Ελλήν ων  Γιατρών , υπό την
αιγίδα του Ιατρικού Συλλόγου Αθην ών  και της Κεν τρικής Έν ωσης ∆ήµων  Ελλάδος, στο
Huf f ington Center στο Λος Αν τζελες των  ΗΠΑ.

«Για πρώτη φορά στη χ ώρα από το 2001, τον  φετιν ό Απρίλιο υπήρξαν  100.000 ν έες
θέσεις εργασίας (προσλήψεις µείον  τις αποχ ωρήσεις) από τις οποίες το 80% έγιν αν
στον  τουρισµό και οι µισές από αυτές είν αι µόν ιµες και όχ ι εποχ ικές θέσεις εργασίας»,
αν έφερε µεταξύ άλλων , αν αφερόµεν ος στα οφέλη του τουρισµού.

Στόχ ος, σηµείωσε, είν αι ν α δοθεί έµφαση στον  θεµατικό τουρισµό, όπως ο ιατρικός,
και ν α επεκταθεί η τουριστική περίοδος. Ηδη, τόν ισε, προχ ωρά το πρόγραµµα για τον
ιαµατικό τουρισµό. «Αρχ ικά έχ ουν  δεσµευθεί 25 εκατ. ευρώ τα οποία θα κληθούν  ν α
αξιοποιήσουν  οι δήµοι που έχ ουν  πιστοποιηµέν ες ιαµατικές πηγές. Μέχ ρι τώρα έχ ουν
αν αγν ωριστεί και πιστοποιηθεί 60 ιαµατικές πηγές στη χ ώρα και προχ ωρά η εξέταση
και άλλων  αιτήσεων ».

Θησαύριζε κύκλωµα νοµιµοποίησης εξώγαµων 
παιδιών Ελληνίδων από αλλοδαπούς
Σε βάρος των συλληφθέντων σχηµατίσθηκε δικογραφία


